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ВСТУП 

 

Публічне управління і адміністрування - це вид професійної діяльності, 

спрямованої на застосування конкретних форм і методів, управлінських відносин в 

системі господарювання на рівні підприємств, їх об’єднань та структурних 

підрозділів з метою забезпечення їх ефективної діяльності, що передбачає 

раціональне використання потенціалу підприємства з метою досягнення 

конкретних показників ефективності. 

Метою вступного випробування – є встановлення рівня теоретичних знань, 

практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних дисциплін за 

програмою підготовки фахівця освітнього ступеня «бакалавр» та проходження 

конкурсу. 

Завданнями вступного випробування є: оцінка теоретичної підготовки 

вступників з дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки 

освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» освітня програма «Публічне управління та адміністрування». 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння програми підготовки бакалавра абітурієнти повинні мати освітньо- 

кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» та здібності до оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками в галузі загальноекономічних та конкретно 

економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння  державною мовою. 

Характеристика змісту програми. Програма фахового випробування 

охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь,  

метою одержання освітнього ступеня “бакалавр” за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 

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:  

зав. кафедрою д.н. держ. упр., доцент Ортіна Г.В. 

к.н. держ. упр. ст. викладач Вороніна Ю.Є. 

 

ЗМІСТ 



 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи управління 

Управління як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорії 

управління. Управління як система наукових знань. Управлінці та підприємці – 

ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між управлінцем та 

підприємцем. Сфери управління: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, 

облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми управління. 

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; 

моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, 

соціологічні методи: анкетування, інтерв’ювання, тестування. 

 

Тема 2. Закони, закономірності та принципи управління 

Закони та закономірності управління: закон відповідності систем цілям; 

закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; закон інтеграції 

управління; закон економії часу; закон інерції систем; закон еластичності систем; 

закон безперервного удосконалення систем. 

Сутність, природа та роль принципів управління в досягненні мети 

організації. Класифікація принципів управління. Принципи цілеспрямованості. 

Принцип ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги. Принцип економічності 

управління. Принцип урахування інтересів. Взаємозв’язок між принципами 

управління. 

 

Тема 3. 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. 

 



Тема 4. Організації як суб’єкт управління 

Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє середовище організації, 

взаємозв’язок внутрішніх змінних. Загальні риси організацій: ресурсний, 

вертикальний та горизонтальний поділ праці, залежність від зовнішнього оточення, 

об’єктивність управління, структуризація. 

Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована підсистеми. 

Ефект синергії. Модель організації як відкритої системи: параметри «входу», 

процес перетворення, параметри «виходу». 

Зовнішнє середовище організації: фактори  прямої та не прямої дії. Загальні 

характеристики зовнішнього середовища: об’єктивність, взаємозв’язок факторів, 

складність, динамічність, невизначеність. Оцінка факторів зовнішнього 

середовища. Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації. 

Культура організації. Типи організації в Україні. 

 

Тема 5. Функції та технологія управління 

Поняття функцій управління. Функції управління як види управлінської 

діяльності. Особливості формування функцій управління. Класифікація і 

характеристика функцій управління. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) 

функції управління. Динамічний взаємозв’язок конкретних і загальних функцій. 

Механізм реалізації конкретних функцій управління на засадах використання 

загальних. 

Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, 

методів, управлінських рішень та інших категорій управління. 

Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. 

Управлінський цикл. Управлінські процедури: ціле визначення, інформаційне 

забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, 

зворотний зв’язок.  

 

Тема 6. Планування як загальна функція управління 

Сутність і зміст планування як функції управління, його види та їхній 

взаємозв’язок. 

Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: 



визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких сторін організації; 

розроблення стратегії. Базові стратегії. Оперативне планування на засадах 

застосування адміністративних та економічних важелів. Тактика, політика, 

процедури, правила. Загальна характеристика бізнес-планування. 

Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. Ієрархічна 

підпорядкованість, субординація цілей організації. Традиційний процес 

постановки цілей. Концепція управління за цілями. 

 

Тема 7. Організаційна діяльність як загальна функція управління 

Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. 

Поняття та складові організаційної діяльності. Повноваження, обов’язки, 

відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи 

повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна 

структуризація управління. Скалярний процес. Взаємодія та взаємовплив структур 

організації. Сутність організаційної структури управління та її роль в досягненні 

мети. Елементи структури. Види організаційних структур управління. Лінійні та 

функціональні організаційні структури управління. Комбіновані організаційні 

структури управління. Єдиноначальність: поняття, сутність. Централізація і 

децентралізація. 

 

Тема 8. Мотивування як загальна функція управління 

Значення людського фактору в управлінні організацією. Психологічні та 

фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування 

інтересів у мотивації. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і заохочень 

працівника у процесі мотивації. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і 

процесний підходи. Співставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного 

впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. 

 

Тема 9. Контролювання як загальна функція управління 

Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі 

функції контролювання. Етапи процесу контролювання:  формування стандартів 

вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та 



регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотний 

зв’язок при контролі. Види управлінського контролю. 

 

Тема 10. Регулювання як загальна функція управління 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. 

Етапи процесу регулювання. 

 

Тема 11. Методи управління 

Сутність та класифікація методів управління. Методи управління як 

сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Економічні 

методи управління. Адміністративні методи управління. Соціально-психологічні 

методи управління. Методи управління як результат виконання функцій 

управління. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій управління. 

 

Тема 12. 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 13. Інформація і комунікації в управлінні 

Інформація, її види та роль в управлінні. Носії інформації. 

Класифікація інформації. Вимоги, які пред’являються до інформації. 

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та 

«зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв’язок у процесі 

комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. 

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного 

процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження. 

 

 



Тема 14. 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. Характеристика та класифікація 

стилів керівництва. Фактори та передумови формування стилів керівництва. 

Критерії оцінки стиля менеджера. Особливості національних систем керівництва. 

 

Тема 15. Відповідальність та етика в управлінні 

Сутність відповідальності та етики у управлінні. 

Зміст юридичної відповідальності: дотримання конкретних державних 

законодавчих актів, інструкцій, норм тощо. Соціальна відповідальність як 

добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. 

Перевага та недоліки соціальної відповідальності. Сутність та значення 

соціальної поведінки. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей. 

Причини неетичної поведінки. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки. 

 

Тема 16. Організаційні зміни та ефективність управління 

Сутність та основні параметри організаційних перетворень. Організаційні 

зміни та управління ними. Моделювання процесу організаційних перетворень. 

Опір змінам. Система подолання опору організаційних змін. 

Сутність результативності та ефективності управління. Економічна, 

організаційна та соціальна ефективність управління. 

Показникиекономічної,організаційноїтасоціальноїефективностіуправління, їх 

склад і методи визначення. 

Комплексний підхід до удосконалення управління організаціями. 
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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); 

 у1 – 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, 

к.н. держ. упр., доцент І.В.Застрожнікова 

 

Декан факультету економіки та бізнесу, 

к.е.н., доцент С.В. Карман 

 


