
Форма № Н-3.03 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом ректора КрНУ 

від _12. 05. 2022_р. № 69-1 

       

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

фахового іспиту 

при вступі за освітнім ступенем магістра 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

(освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування») 

 

 

 

 

2022 рік 



РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: робочою групою зі спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» (освітньо-професійна програма 

«Публічне управління та адміністрування») Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:  проф. Труніна І. М., 

доц. Пряхіна К. А., 

ст. викл. Білик М. Ю. 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри бізнесу адміністрування, маркетингу і туризму 

«06»__травня __ 2022 року, протокол № 7 

 

 

Обговорено та затверджено вченою радою факультету економіки і управління 

«10» __травня __2022 року, протокол № 7А 

 

 

Розглянуто на засіданні Приймальної комісії 

«11» _травня__ 2022 року, протокол № 7 



 

ВСТУП 
 

Приймальна комісія Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського (далі КрНУ) допускає до участі у фаховому іспиті 

при вступі для здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою 

«Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» вступників на основі ступеня бакалавра, 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за 

відповідною спеціальністю, які успішно склали єдиний вступний іспит з 

іноземної мови у рік вступу (крім випадків, передбачених Правилами прийому). 

Фаховий іспит проводиться в КрНУ. 

Вступники, на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, 

подають також результати додаткового вступного іспиту, складені в КрНУ в рік 

вступу. 

Програму розроблено на основі дисциплін навчального плану підготовки 

бакалавра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» в 

КрНУ. 

   

МЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ 
 

Метою фахового іспиту є перевірка здатності до опанування освітньо-

професійної програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 

виносяться на фаховий іспит: основи теорії держави і права, основи 

конституційного права України,  основи адміністративного права України, 

основи цивільного права України, менеджмент, управління персоналом та ін. 

Повинен продемонструвати навички творчого, критичного погляду на 

поставлені практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх 



 

розв’язання. Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь 

бакалавра за відповідною спеціальністю. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

Тема 1. Основи теорії держави і права 

Тема 2. Основи конституційного права України  

Тема 3. Основи адміністративного права України 

Тема 4. Основи цивільного права України 

Тема 5. Основи сімейного права України 

Тема 6. Основи трудового права України 

Тема 7. Менеджмент  

Тема 8. Управління персоналом  

Тема 9. Управління інноваціями  

Тема 10. Операційний менеджмент 

Тема 11. Стратегічне управління підприємством  

Тема 12. Економіка та фінанси підприємства  

Тема 13. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства  

Тема 14. Господарська діяльність 

Тема 15. Макроекономіка  

Тема 16. Мікроекономіка 

 

Перелік тем, що виносяться на фаховий іспит 

Тема 1. Основи теорії держави і права 

Причини виникнення та теорії походження держави. Поняття та ознаки 

держави. Завдання та функції держави. Загальна характеристика форм держави. 

Сутність теорії поділу влади. Характеристика форми Української держави. 

Громадянське суспільство і правова держава. Шляхи формування 

громадянського суспільства та правової держави в Україні. Поняття права 

(сутність, принципи, функції). Форми (джерела) права. Норма права: поняття, 

структура та види. Система права. Правова система. Реалізація права. Предмет і 



 

метод правового регулювання. Правові відносини. Поняття правовідносин та їх 

ознаки. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин. 

Матеріальний та юридичний зміст правовідносин. Фактичний склад 

правовідносин. Структура правовідносин: суб’єкт, об’єкт, зміст. Правова 

характеристика фізичної особи як учасника правовідносин. Поняття 

правосуб’єктності та складові елементи (правоздатність, дієздатність та 

деліктоздатність). Поняття юридичної особи. Особливості праводієздатності 

юридичної особи. Поняття об’єкта правовідносин. Види об’єктів. Поняття 

юридичного та фактичного змісту правовідносин. Суб’єктивні права та 

юридичні обов’язки: поняття та види. Юридичні факти: поняття та 

класифікація. Основи правової поведінки та юридичної відповідальності. 

Правосвідомість як відбиття правової дійсності. Правова культура: поняття, 

структура, функції. Поняття правової поведінки та її ознаки. Форми правової 

поведінки. Види правової поведінки. Правомірна поведінка: поняття та 

класифікація. Правопорушення: поняття, основні ознаки. Склад 

правопорушення. Види правопорушень. Юридична відповідальність: поняття, 

ознаки. Види юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальності. 

Підстави притягнення до юридичної відповідальності. Підстави звільнення від 

юридичної відповідальності.  

 

Тема 2. Основи конституційного права України  

Конституційне право – провідна галузь національного права України: 

поняття та предмет правового регулювання. Принципи конституційного права. 

Методи правового регулювання. Джерела конституційного права. Конституція 

– основний закон держави (загальна характеристика). Народовладдя в Україні 

та форми його здійснення. Територіальний устрій України. Діяльність органів 

місцевого самоврядування. 

 

 

 



 

Тема 3. Основи адміністративного права України 

Поняття, предмет, принципи адміністративного права. Методи 

адміністративного права. Джерела адміністративного права. Кодекс України 

про адміністративні правопорушення (загальна характеристика). Поняття та 

сфери державного управління. Адміністративно-правові відносини: поняття та 

основні ознаки. Види адміністративних правовідносин. Елементи 

адміністративно-правових відносин. Учасники адміністративно-правових 

відносин. Адміністративна правосуб’єктність. Адміністративний юридичний 

факт: поняття, класифікація. Адміністративні правопорушення: поняття та 

ознаки. Види адміністративних проступків. Склад адміністративного 

правопорушення. Адміністративна відповідальність: поняття, ознаки. Суб’єкти 

адміністративної відповідальності. Підстави притягнення до адміністративної 

відповідальності. Адміністративне стягнення: поняття, система і види. 

Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. Підстави 

звільнення від адміністративної відповідальності. Адміністративна 

відповідальність за правопорушення на повітряному транспорті. 

 

Тема 4. Основи цивільного права України 

Цивільне право України: поняття, принципи та методи правового 

регулювання. Джерела цивільного права. Загальна характеристика Цивільного 

кодексу України. Цивільно-правові відносини: поняття, елементи. Загальна 

характеристика учасників цивільних правовідносин. Цивільна 

правосуб’єктність фізичних і юридичних осіб. Юридичні факти як підстави 

виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Право власності: 

поняття та форми права власності. Способи набуття і припинення права 

власності. Захист права власності. Цивільно-правовий договір: поняття, види та 

порядок укладення. Зобов’язання: поняття, види. Цивільно-правова 

відповідальність: поняття, суб’єкти, підстави цивільно-правової 

відповідальності. Цивільно-правова відповідальність у повітряному праві. 

Інститут спадкування: поняття, види та порядок.  



 

Тема 6. Основи трудового права України 

Поняття трудового права України і предмет його регулювання. Джерела 

трудового права. Кодекс законів про працю України (загальна характеристика). 

Трудовий договір: поняття, зміст і види. Порядок укладення та припинення 

трудового договору. Поняття переведення та переміщення на іншу роботу. 

Підстави розірвання трудового договору. Поняття і види робочого часу і часу 

відпочинку. Трудова дисципліна. Поняття дисциплінарного проступку та його 

склад. Порядок накладення дисциплінарного стягнення. Матеріальна 

відповідальність: поняття, види. Індивідуальні і колективні трудові спори, 

порядок їх вирішення. Поняття, форми і види соціального захисту.  

 

Тема 7. Менеджмент 

Організація як об’єкт управління. Поняття «організація». Ознаки та 

загальні риси організацій як об’єктів управління. Поділ праці в організації та 

потреба управління. Організація як відкрита система. Зовнішнє та внутрішнє 

середовище організації. Базові моделі організації та відповідні до них концепції 

управління організацією. Еволюція поглядів на сутність менеджменту. 

Співвідношення категорій «управління», «менеджмент», «адміністрування», 

«керування». Емпіричний підхід до менеджменту. Управління як наука і 

мистецтво. Функції менеджменту. Цикл менеджменту. Сучасне тлумачення 

ролі і сутності менеджменту.  

 

Тема 8. Управління персоналом  

Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. 

Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління 

персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами». 

Етапи історичного розвитку управління персоналом. Особливості управління 

персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду. 

Персонал як суб’єкт і об’єкт управління. Характеристика персоналу організації. 

Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Структура персоналу: штатна, 



 

організаційна, соціальна, рольова. Поняття та значення сучасної кадрової 

політики організацій. Основні структурні складові кадрової політики. Чинники, 

що впливають на формування кадрової політики. Стратегія управління 

персоналом. 

 

Тема 9. Управління інноваціями  

Сутність понять «інноваційний процес» і «інноваційна діяльність». Етапи 

інноваційного процесу на макро- та мікрорівні. Особливості фундаментальної 

наукової діяльності, прикладних науково-дослідних розробок, проєктно-

конструкторських і науково-технічних робіт, виробничої інноваційної 

діяльності. Оцінка чинників впливу зовнішнього та внутрішнього середовища 

на інноваційну діяльність організації. Учасники інноваційної діяльності. 

Завдання управління інноваційною діяльністю. Технологія управління 

інноваціями. Сфера інноваційної діяльності. Ринковий механізм (ринок 

новацій, ринок інвестицій, ринок чистої конкуренції нововведень) та 

інфраструктура інноваційної діяльності. 

 

Тема 10. Операційний менеджмент 

Стратегічні питання, що вирішуються в операційному менеджменті. 

Сутність та етапи розроблення операційної стратегії організації. Формування 

стратегії виробництва товару. Розроблення стратегій процесу. Типи процесів: 

сфокусований на процесі, на продукті та процесі, що повторюється. Порівняння 

стратегій процесів. Особливості стратегій сервісних процесів. Вплив життєвого 

циклу на операційну стратегію. Застосування «дерева рішень» у проєктуванні 

товару або процесу. Принципи організації операційних процесів. Типи 

операційних процесів, їх ознаки. Організація операційного процесу в просторі і 

часі. Поняття, структура та тривалість операційного циклу. Особливості 

управління за фазами операційного циклу підприємства. 

 

 



 

Тема 11. Стратегічне управління підприємством  

Сутність стратегічного управління в публічній сфері. Елементи системи 

стратегічного управління та їх характеристика. Види стратегічного управління. 

Еволюція стратегічного управління в публічній сфері. Стадії процесу 

стратегічного управління. Потреба формування стратегічного управління в 

публічній сфері. Сучасні філософські та теоретичні засади публічного 

управління. Поняття концепції стратегічного управління. Концепція 

стратегічного управління. Концепція стратегічного управління в управлінській 

діяльності. Сутність і зміст стратегічного управління та його особливості. 

Особливості стратегічного підходу до діяльності. 

 

Тема 12. Економіка та фінанси підприємства  

Підприємство як суб’єкт господарювання, його місце в системі ринкових 

відносин. Організаційно-економічні умови функціонування підприємств. 

Економічний продукт, його класифікація, поняття номенклатури та 

асортименту продукції. Методи вимірювання продукції промислового 

підприємства. Товарна політика підприємства та порядок формування програми 

освоєння нових видів продукції. Розроблення товарної марки та здійснення її 

правової охорони. Якість продукції (послуг) як економічна категорія. Поняття 

та види економічних ресурсів. Поняття потенціалу і ресурсного потенціалу 

підприємства. Властивості та взаємозв’язок окремих елементів ресурсного 

потенціалу підприємства. Методи виміру потенціалу підприємства. Фінансові 

ресурси підприємств, їх склад і характеристика. Власний капітал підприємства: 

суть, особливості формування та функції. Позиковий капітал підприємства. 

Грошові потоки підприємства. Фінансове планування на підприємстві. 

Фінансові відносини суб’єктів господарювання. 

 

Тема 13. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 

Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної 

економіки. Основні напрямки і показники розвитку зовнішньоекономічної 



 

діяльності в Україні. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Валютне 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Міжнародні 

розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. 

Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. Ціноутворення в 

зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Торговельно-посередницька 

діяльність на зовнішньому ринку. Компенсаційна торгівля у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. Економічний аналіз зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. Ризики в зовнішньоекономічній діяльності та їх 

страхування. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних 

економічних зон.  

 

Тема 14. Господарська діяльність 

Сутнісна характеристика підприємницької діяльності. Функції та 

правовий статус підприємця. Форми організації підприємництва. Підприємство 

як організаційна структура підприємництва. Аналіз забезпеченості 

підприємства матеріальними ресурсами й ефективності їх використання. Аналіз 

потреби підприємства в матеріальних ресурсах і рівня виробничих запасів. 

Чинники, що впливають на рівень складських запасів підприємства. Аналіз 

чинників зміни і виявлення резервів зниження матеріаломісткості продукції та 

підвищення ефективності виробництва.  

 

Тема 15. Макроекономіка  

Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі 

національних рахунків. Макроекономічні сфери та цілі макроекономічної 

політики держави. Поняття макроекономічної рівноваги та механізм її 

досягнення. Види стабілізаційної політики держави. Ринок праці. Товарний 

ринок. Грошовий ринок. Інфляційний механізм. Антиінфляційна політика 

держави. Споживання домогосподарств. Приватні інвестиції. Сукупні витрати і 



 

ВВП. Економічна динаміка. Держава в системі макроекономічного 

регулювання. Зовнішньоекономічна діяльність. Державне регулювання 

зайнятості. 

 

Тема 16. Мікроекономіка 

Мікроекономіка як складова економічної теорії. Проблема обмеженості 

ресурсів і потреба вибору. Альтернативність цілей використання обмежених 

ресурсів і раціональність поведінки суб’єктів ринкових відносин. 

Альтернативний вибір, альтернативні витрати та альтернативна вартість. 

Основні принципи і методи вивчення мікроекономічних явищ і процесів. 

Сучасний інструментарій мікроекономічного аналізу. Потреба і корисність. 

Закон спадної граничної корисності. Бюджетні обмеження і можливості 

споживання. Підприємство як суб’єкт економічних відносин на мікрорівні. 
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СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

ВСТУПНИКІВ 

 

Екзаменаційний білет фахового іспиту зі спеціальності включає вісім 

завдань трьох рівнів складності: простого, середнього та підвищеного. 

Складність завдань визначається кількістю логічних кроків, які повинен 

виконати вступник у процесі їх розв’язання. На роботу з цими завданнями 

відведена одна година. 

Перша група – чотири завдання простого рівня складності, 

розв’язання яких потребує від вступників стандартного застосування 

програмного матеріалу за відомими алгоритмами та зразками. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 

Завдання першої групи з вибором однієї правильної відповіді (варіанти 

відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; В; Г). Наявність у бланку 

відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або 

відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в нуль 

балів.  

Друга група – два завдання середнього рівня складності, розв’язання 

яких потребує від вступників уміння аналізувати ситуацію та виконувати 

нескладні операції розв’язання. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 

Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з короткою 

відповіддю (розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Виконання 

завдання оцінюється в один бал. 

Невиконання завдання – відсутність кінцевої відповіді, оцінюється в нуль 

балів. 

Третя група – два завдання підвищеного рівня складності, 

розв’язання яких розкриває здатності робити висновки, логічно і 

математично міркувати, обґрунтовувати свої дії та чітко формулювати їх. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – три бали. 

Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю (повне розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). 

Розв’язання завдань повинно містити послідовні логічні судження та 

пояснення, необхідні посилання на відповідні факти, з яких випливає конкретне 



 

твердження. Всі розв’язання мають буди чіткими, конкретними, достатньо 

ілюстрованими.  

Три бали виставляються, якщо вступник розв’язав завдання повністю і 

правильно та надав обґрунтування одержаної відповіді. 

Два бали виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 

виконавши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність 

відповіді. 

Один бал виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 

виконавши не менше половини логічних кроків, та не одержав кінцевого 

результату. 

Нуль балів виставляється у всіх інших випадках. 

Оцінки, виставлені за кожне завдання фахового випробування, 

сумуються. 

Максимальна сума балів за всі завдання фахового іспиту – 

дванадцять балів. 

Бали, отримані за виконання завдань фахового іспиту зі спеціальності, 

переводяться в шкалу від 0 до 100 балів за таблицею 1. 

 

Таблиця 1 – Таблиця переведення балів фахового іспиту зі спеціальності 

в шкалу від 0 до 100 балів 

 

Сумарна 

кількість 

балів 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оцінка за 

фаховий   

іспит зі 

спеціальності 

0 25 45 60 64 68 72 76 80 84 90 95 100 

 

На бланку відповідей (нижче останнього запису вступника) 

проставляється (цифрами та прописом) сумарна кількість балів та оцінка за 

фаховий іспит зі спеціальності, яка засвідчується підписами членів фахової 

атестаційної комісії, які перевіряли роботу. Роботи, оцінені балами 0-59 або 90-

100, додатково перевіряються головою фахової атестаційної комісії та 

засвідчуються його підписом. 

 

 



 

Приклад оформлення 

 

Сумарна кількість балів                          11 (одинадцять) 

 

Оцінка за випробування            95 (дев’яносто п’ять) 

 

Члени комісії                                       

 

На першій сторінці бланку відповідей вгорі справа проставляється 

(цифрами та прописом) лише оцінка за фаховий іспит зі спеціальності, яка 

засвідчується підписами членів фахової атестаційної комісії, які перевіряли 

роботу. 

 


