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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вступний фаховий іспит передбачає перевірку здатності вступника до 

опанування освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» кваліфікації бакалавра 

з публічного управління та адміністрування. 

Питання вступного фахового іспиту відповідають освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці та освітньо-професійним програмам випускників закладів вищої 

освіти І – ІІ рівнів акредитації, фаху (спеціальності) і побудовані з урахуванням 

знань, умінь і навичок якими повинен володіти фахівець за освітньо-

кваліфікаційним рівнем, освітньо-професійним ступенем та освітнім ступенем. 

Вступний фаховий іспит проводиться у тестовій формі. 

Завдання вступного фахового іспиту складається із 50 запитань. 

Тестові завдання представлені 4 питаннями, що потребують обрання лише 

однієї відповіді із запропонованого набору варіантів. 

Час виконання тестових завдань становить 90 хвилин. 

Вірний варіант відповіді позначається у відповідній клітинці оціночного 

листа позначкою «+», наприклад: 

 

№ запитання 
відповідь 

А Б В Г 

1 +    

2   +  

3    + 

4  +   
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СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ 

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВСТУПНИКІВ 

Зміст і структура макроекономіки. Економічна система, її агреговані 

параметри як об'єкт макроекономіки. Основні елементи і типи економічних 

систем. Основні суб'єкти макроаналізу. Предмет макроекономіки.  

Методи макроекономічних досліджень. Макроекономічні моделі: суть та 

роль у макроекономічному аналізі й прогнозуванні. Основні функції 

макроекономіки. Місце курсу в системі дисципліни. Мета макроекономіки як 

науки і навчальної дисципліни. 

Поняття про Систему національних рахунків (СНР). Загальна характеристика 

валового національного продукту (ВНП) і методи його обчислення. Інші 

показники СНР. Взаємозв’язок між ними. Реальні та номінальні величини. Цінові 

індекси. 

Структура сукупного попиту. Цінові та нецінові фактори, що визначають 

сукупний попит. Крива сукупного попиту. Поняття сукупної пропозиції. Цінові та 

нецінові фактори, що визначають сукупну пропозицію. Крива сукупної 

пропозиції. 

Споживання і особистий доход. Кейнсіанська функція споживання, її 

графічне зображення. Співвідношення між споживанням і заощадженням в складі 

доходів. 

Поняття видатків, фактори, які їх визначають. Вплив видатків на розміри 

валового внутрішнього продукту країни.   

Форми державного регулювання економіки. Співвідношення державного 

регулювання економіки з ринковим регулюванням. Механізми державного впливу 

на економіку, інструменти державного регулювання економіки. 

Цикли ділової активності: фази циклу та причини коливань. Відхилення 

реального ВВП від потенційного рівня. Класифікація основних макроекономічних 

показників відносно їх циклічних властивостей. Економічні теорії циклів. 

Концепції державного 

Інфляція як економічне явище. Причини виникнення інфляції. Інфляція і 

процентні ставки. Ефект Фішера. Взаємозв’язок інфляції і безробіття. Крива 

Філіпа. Інфляційний податок та сеньйораж. Крива Лафера для інфляційного 

податку. Концепції антициклічного регулювання економіки. Державна 

антиінфляційна політика, її вплив на економічну динаміку. Подолання наслідків 

інфляції 

Зайнятість як економічна проблема. Особливості формування, 

функціонування і регулювання ринку праці. Фактори, які визначають сучасний 

стан ринку робочої сили. Безробіття: суть, види, значення, наслідки. Класичний і 

кейнсіанський підходи до пояснення причин безробіття. Природний рівень 

безробіття. Концепція NAIRU. Закон Оукена. Державне регулювання ринку 

робочої сили і державна система забезпечення зайнятості. Система соціального 
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захисту населення в умовах ринку. Основні принципи соціального захисту 

населення. 

Поняття, вимірники і фактори економічного зростання. Типи економічного 

зростання і його джерела. Темпи економічного росту. Загальна логіка та схема 

макроекономічної моделі зростання. Державне регулювання економічного 

зростання. 

Передумови зародження і виникнення держави. Основні теорії походження 

держави. Поняття і основні ознаки держави. Поняття та види функцій держави. 

Внутрішні й зовнішні функції держави. Поняття форми держави. Форма 

державного правління. Форма державного устрою. Політичний (державний) 

режим, як складова форми держави. Загальне поняття про громадянське 

суспільство. Поняття й основні ознаки правової держави. Поняття та елементи 

механізму держави. Державний апарат та його структура. Сутність та види 

органів держави. Система органів держави. Співвідношення органів держави та 

органів місцевого самоврядування. Поняття політичної системи суспільства та її 

структура. Держава як елемент політичної системи суспільства. Основні етапи 

розвитку державності України. Значення історичного досвіду розбудови 

української державності для сучасного процесу державотворення. 

Поняття, ознаки права. Право – особливий вид соціальних норм. 

Співвідношення права і моралі. Функції права. Джерела (форми) права та їх види. 

Поняття системи законодавства. Поняття та види систематизації законодавства. 

Загальна характеристика нормативно-правового акта та його види. Конституція 

України як основне джерело права. Поняття системи права. Поняття та види 

правових систем. Поділ права на галузі, правові інститути та правові норми. 

Структура норми права. Загальна характеристика основних галузей права 

України. Поняття, структура i види правовідносин. Підстави виникнення, зміни і 

припинення правовідносин. Поняття правопорядку. Поняття, ознаки i види 

правопорушень. Склад правопорушення. Поняття і види юридичної 

відповідальності. Підстава і цілі юридичної відповідальності. Поняття, принципи 

та гарантії законності. 

Закріплення державного, народного й національного суверенітету в 

Декларації про державний суверенітет України. Питання правонаступництва 

України. Загальні засади конституційного ладу в Україні. Державна символіка 

України. Конституційно-правовий статус людини і громадянина. Форми 

безпосередньої та представницької демократії. Виборча система України. 

Територіальний устрій України.  

Законодавча влада в Україні: поняття та сутність. Виконавча влада в 

Україні: поняття та сутність. Судова влада в Україні: поняття та сутність. 

Прокуратура України. Конституційний Суд України. Конституційно-правові 

засади місцевого самоврядування в Україні. 



 5 

Виникнення економічної теорії: її напрямки, школи і течії. Економічна теорія 

як універсальна суспільно-економічна наука. Об’єкт економічної теорії та її 

предмет в трактуванні різними школами. Категорії і закони економічної теорії. 

Метод економічної теорії. Всезагальні методи наукового пізнання. Розвиток 

економічної теорії на основі загальнонаукових методів дослідження. Функції 

економічної теорії.  

Загальні форми товарного виробництва. Натуральне виробництво. Товарне 

виробництво: умови та причини його виникнення. Характерні риси товарного 

господарства. Товар і його властивості. Мінова вартість. Споживча вартість і її 

показники. Закон вартості та його функції. 

Виникнення грошей. Суттєві риси грошей та їх функції. Грошовий обіг та 

його закони. Інфляція, її суть і причини.  

Сутність та види ринків. Умови ефективного функціонування ринку. Функції 

ринку. Ринкові відносини, їх суб'єкти і об’єкти. Сутність та види інфраструктури 

ринку. Суть попиту. Фактори, що визначають попит. Закон попиту. Пропозиція: 

зміст та фактори, що на неї впливають. Закон пропозиції. Еластичність попиту та 

пропозиції. Взаємодія попиту та пропозиції. Поняття ринкової рівноваги.  

Конкуренція та її місце в ринковій економіці. Функції та форми конкуренції. 

Стратегії конкурентної боротьби. Внутрішньогалузева і міжгалузева, цінова і 

нецінова конкуренція. Досконала конкуренція. Недосконала конкуренція та її 

типи. Сутність, причини та види монополізму. Зміст, принципи та ознаки 

підприємництва. Моделі підприємництва. Організаційно-правові форми 

підприємництва. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види 

підприємницької діяльності. Фонди підприємств та їх кругообіг. Стадії та форми 

кругообігу капіталу. Основний та оборотний капітал.  

Необхідність, зміст, структура та функції фінансів. Фінансова система. 

Державний бюджет. Проблема дефіциту державного бюджету. Зміст кредиту. 

Поняття кредитної системи та її структура. Банки їх функції та види.  

Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. Ознаки та 

загальні риси організацій, їх різновиди. Організація як відкрита система. 

Внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Принципи та функції 

менеджменту. Функція планування. Побудова організації, організаційне 

проектування, класифікація організаційних структур управління. Мотивація та її 

основні компоненти. Сутність, елементи та процес управлінського контролю, його 

різновиди.  

Методи менеджменту: економічні, технологічні, соціально-психологічні, 

адміністративні. Інформаційне забезпечення управлінського процесу. Прийняття 

управлінських рішень, їх класифікація, етапи вироблення рішень.  

Керівництво в організації, форми влади та впливу. Теорії лідерства. Стилі 

управління. Конфліктні ситуації: різновиди та причини виникнення. Управління 
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конфліктами. Управління стресами та опором перемінам. Соціальна 

відповідальність у менеджменті. Ефективність управління. 

Поняття, предмет, методи і система підприємницького права. Поняття 

підприємницької діяльності, її ознаки та принципи. Види підприємницької 

діяльності. Суб’єкти підприємницької діяльності. Реєстрація суб’єкта 

підприємницької діяльності у державних органах. Отримання дозволів на початок 

роботи. Ліцензування господарської діяльності. Патентування підприємницької 

діяльності. 

Поняття та підстави припинення суб’єктів підприємницької діяльності. 

Реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності. Ліквідація юридичних осіб – 

суб’єктів підприємницької діяльності. Банкрутство як правовий інститут. 

Ліквідаційне провадження. Скасування державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності.  

Поняття договору в підприємницької діяльності. Укладання, зміна і 

розірвання підприємницьких договорів. Попередній договір. Виконання 

підприємницьких договорів. Визнання підприємницьких договорів недійсними і 

неукладеними. Види договорів. Загальна характеристика законодавства України. 

Правове значення договору купівлі-продажу для захисту прав споживачів. Правові 

гарантії забезпечення належної якості товарів. Загальна характеристика 

гарантійних та інших термінів. Відповідальність за порушення законодавства про 

захист прав споживачів. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Мета тестування – перевірка знань, умінь і навичок вступників програмним 

вимогам, з’ясування компетентності та оцінка ступеня підготовки вступників для 

отримання ступеня освіти бакалавра. 

Результат вступного фахового іспиту, проведеного у письмовій тестовій 

формі, визначають як суму балів, виставлених на кожне з тестових завдань. 

Максимальна кількість балів за вірну відповідь на одне запитання становить 

4 бали. За відповідь на кожне питання оцінка може складати 0 балів (неправильна 

відповідь або відсутність відповіді) або 4 бали (вірна відповідь). 

Загальна оцінка від 0 до 99 балів вважається незадовільною. 

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно 

виконавши всі завдання тестової роботи – 200 балів. 

Фахова атестаційна комісія оцінює роботу за загальною сумою балів, 

набраних вступником за результатами тестування, яка може знаходитись в межах 

від 100 до 200 балів. 

Мінімальна кількість балів для подальшої участі у конкурсному відборі 

повинна складати 100 балів. 
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