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ВСТУП

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється на 

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Метою проведення 

фахового вступного випробування є відбір найкращих студентів, які отримали 

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра інших спеціальностей і мають 

бажання продовжувати навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» 

на кафедрі «Публічного управління, адміністрування та права» за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування». Головним завданням 

проведення фахового вступного випробування є визначення достатності рівня 

фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів інших спеціальностей 

для навчання в магістратурі за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування».

Метою програми фахового вступного випробування на освітньо- 

професійну програму підготовки магістра за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» є викладення основних вимог до вступників, 

надання їм вичерпної інформації стосовно обсягу навчального матеріалу, що 

виноситься на екзамен, критеріїв оцінювання та процедури проведення.

Метою фахового вступного випробування є виявити достатність рівня 

вступника в області публічного управління та адміністрування.

Завданнями фахового вступного випробування є: оцінювання 

теоретичної підготовки вступників з фахових дисциплін;

- виявлення рівня їх аналітичних здібностей, вміння узагальнювати 

теоретичну інформацію;

- оцінювання спроможності вступників до послідовного, логічного та 

аргументованого викладення навчального матеріалу та власних думок; 

визначення здатності застосовувати набуті знання в практичній діяльності.

Характеристика змісту програми. Програма фахового вступного 

випробування охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги 

до знань і вмінь.



У кожному завданні подається інтегрований матеріал певного 

функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно 

поєднуються тестові завдання і репродуктивні та творчі завдання.

Програма фахового вступного випробування розроблена: 

к.н. держ. упр. ст. викладач ЄФІМЕНКО Людмила 

к.н. держ. упр. ст. викладач ВОРОНІНА Юлія



ЗМІСТ

Тема 1. Історія розвитку управління.

Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні. Передумови 

виникнення науки управління. Класичні теорії управління: школа наукового 

управління; класична (адміністративна) школа управління; школа людських 

відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа «соціальних систем», 

нова школа. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний 

підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.

Тема2. Основи теорії державного управління.

Феномен управління: природа та сутність. Управління як соціальне явище. Теорії 

управління. Властивості державного управління. Влада і управління. 

Багатогранність державного управління та різні його тлумачення.

ТемаЗ. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку.

Управління як суспільний інститут. Сутність управлінського впливу і 

багатогранність управління. Поняття “соціальне управління”, “державне 

управління”, “публічне управління” та “адміністрування”. Специфіка державного 

управління. Світові наукові школи управління. Джерела виникнення та етапи 

становлення адміністративної науки. Державно-управлінська проблематика в 

українській політичній і філософській думці. Теорія державного управління: 

об’єкт, предмет, функції і категорійно-понятійний апарат. Сучасні теорії і 

концепції публічного управління, демократичного врядування, ін. Методологія і 

філософія державного управління. Система професійної підготовки кадрів для 

органів публічної влади.

Тема 4. Принципи державного управління.

Закономірності і принципи державного управління. Поняття принципу державного 

управління. Підстави систематизації принципів державного управління. Види 

принципів державного управління. Принципи демократичного врядування. 

Особливості застосування принципів державного управління.



Тема 6. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного

адміністрування.

Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства. Сутнісні 

характеристики громадянського суспільства. Місце і роль громадських 

організацій у публічному адмініструванні. Громадянське суспільство як сфера 

формування єдиного комплексу цінностей та відносин. Автономність і 

органічна єдність громадянського суспільства та держави.

Тема 7. Закономірності, форми, методи та стилі 
публічного адміністрування.

Управління суспільством -  головне призначення публічного адміністрування. 

Загальний закон соціального управління -  залежність управляючого впливу 

від стану системи та зовнішнього середовища. Закон необхідності посилення 

регулювання та управління суспільними процесами. Закон централізації та 

децентралізації влади. Закон системності організації та саморозвитку системи 

публічного адміністрування. Загальносистемні методологічні принципи 

публічного адміністрування. Принципи, що регулюють адміністрування як 

соціально-політичний, соціально-економічний та соціально-культурний процеси. 

Застосування принципів публічного адміністрування.

Тема 8. Державно- управлінська діяльність.
Державно-управлінська діяльність і її основні форми. Процес державного

управління. Технологія державно-управлінської діяльності. Адміністративний 

менеджмент. Результативність і ефективність державного управління. Оцінювання 

результативності і ефективності державно-управлінської діяльності. Управління 

якістю в органах публічної влади: процесний підхід.

Поняття стилю державного управління. Класифікація стилів державного 

управління. Демократичний стиль управління. Типове й унікальне в державному 

управлінні. Взаємозв’язок ідеології, технології і стилю в державному управлінні. 

Принципи і резерви раціоналізації стилю державного управління.



Тема 9. Закони та принципи публічного адміністрування.

Управління суспільством -  головне призначення публічного адміністрування. 

Загальний закон соціального управління -  залежність управляючого впливу від 

стану системи та зовнішнього середовища. Закон необхідності посилення 

регулювання та управління суспільними процесами. Закон розмежування центрів 

влади та управління. Закон централізації та децентралізації влади. Закон 

системності організації та саморозвитку системи публічного адміністрування. 

Загальносистемні методологічні принципи публічного адміністрування. Принципи, 

що регулюють адміністрування як соціально-політичний, соціально-економічний 

та соціально-культурний процеси. Застосування принципів публічного 

адміністрування.

Тема 10. Відповідальність у публічному адмініструванні.

Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування. Поняття корупції 

та корупційні дії. Нормативно-правова база антикорупційної діяльності. Зони 

«підвищеного» ризику проявів корупції. Чинники запобігання проявам корупції: 

політичні, нормативно-правові, організаційні, економічні, кадрові, морально- 

психологічні. Правопорушення та відповідальність. Відповідальність органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, державних і комунальних 

підприємств, установ і організацій й посадових осіб за правопорушення у сфері 

публічного адміністрування. Відповідальність недержавних організацій, органів і 

осіб, які не знаходяться на державній службі чи службі в органах місцевого 

самоврядування, за правопорушення у сфері публічного адміністрування.

Тема 11. Правовий статус державного службовця.

Загальні вимоги до державних службовців. Права та обов'язки державних 

службовців за Законом України «Про державну службу» та іншими 

нормативноправовими актами. Класифікація прав державних службовців. 

Класифікація обов’язків державних службовців. Поняття гарантій та заохочень 

державних службовців, їх види. Особливості відповідальності державних 

службовців. Розмежування відповідальності державних службовців за видами на: 

дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та матеріальну, а також порядок їх



застосування. Обмеження та заборони, пов'язані з перебуванням на державній 

службі. Декларування доходів державних службовців.

Тема 12. Законодавчі засади державної служби.

Правовий інститут державної служби. Конституційно-правові засади державної 

служби. Конституція України, як правове джерело державної служби. Цілі, 

завдання та функції державної служби. Основні принципи державної служби. Зміст 

і структура правового інституту державної служби. Системність правового 

інституту державної служби. Державно-службові відносини в системі державної 

служби. Служба в органах місцевого самоврядування.

Тема 13. Ефективність державної служби України 

та перспективи її розвитку.

Поняття та зміст ефективності державної служби. «Оцінювання» як невід’ємний 

елемент ефективної державної служби та його критерії. Державна кадрова політика 

у сфері державної служби: поняття та зміст. Професійно-кваліфікаційні 

характеристики посад державних службовців як засіб забезпечення ефективності 

діяльності державної служби. Державно-політичні та соціально-економічні аспекти 

боротьби з корупцією.

Тема 14. Управлінські рішення

Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат 

управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття 

управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських 

рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. 

Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість 

управлінських рішень.

Тема 15. Керівництво та лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як 

об’єднувальна функція управління. Основні фактори та визначальні аспекти 

керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво.



Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. 

Типологія лідерів. Поняття стилю керівництва та континіуму стилі керівництва. 

Характеристика та класифікація стилів керівництва. Фактори та передумови 

формування стилів керівництва. Критерії оцінки стиля управління. Особливості 

національних систем керівництва.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Варіант фахового вступного випробування складається з тестової та 
репродуктивної (не тестової) частин.

Тестова частина включає 50 завдань, кожне з яких містить варіанти 
відповідей, з яких тільки один правильний. Правильна відповідь на тестове 
завдання (1-50) оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів, які вступник 
може отримати за тестову частину становить 50 балів.

Репродуктивна частина (завдання 51-54) складається з чотирьох задач 
(завдань) відповіді на які необхідно надати у розгорнутому вигляді, проявивши 
компетентність, здобуту за попереднім освітнім ступенем (освітньо- 
кваліфікаційним рівнем). Залежно від наповненості змісту відповіді та ступеня 
розкриття питання (вирішення завдання), репродуктивна частина фахового 
випробування оцінюються за такими критеріями:

■ завдання (51-52) оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів.
■ завдання (53-54) оцінюється за шкалою від 0 до 15 балів.
Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за завдання

репродуктивної частини фахового випробування складає 50 балів.
Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за надання 

відповідей за тестову та репродуктивну частини фахового випробування складає 
100 балів.

Підсумкова оцінка (результат) за фахове вступне випробування (за шкалою 
від 100 до 200 балів) розраховується за формулою

РФВВ = 100+х+у1+у2
де х -  сума балів за завдання 1-50 (тестова частина);

у 1 — сума балів за завдання 51-52 (завдання за шкалою від 1 до 10 балів); 
у2 -  сума балів за завдання 53-54 (завдання за шкалою від 1 до 15 балів).

Мінімальна позитивна оцінка (подолання порогу «склав/не склав») за фахове 
вступне випробування складає 120 балів. Особи, які отримали на фаховому 
вступному випробуванні менш ніж 120 балів (не подолали поріг «склав»), 
позбавляються права на участь у конкурсі за освітньою програмою.

Гарант освітньої програми, 
д.н. держ. упр., доцент

В.о. декана факультету економіки та бізнесу, 
д.н. держ. упр., доцент
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