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Вступ 

Фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, що передбачає перевірку здатності до опанування 

освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше 

компетентностей.  

На навчання за програмою підготовки бакалавра «Публічне управління та 

адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» можуть вступати особи, які отримали відповідний диплом та 

продемонстрували достатній рівень знань з тем, перелік яких винесено для 

оцінювання підготовленості вступника для здобуття вищої освіти. 

Мета фахового 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. 

Фахове вступне випробування визначає рівень знань, вмінь та 

компетентностей у напрямах: розуміння особливостей розвитку управлінської 

діяльності в цілому та у публічному секторі, вибору методів обґрунтування 

управлінських рішень, застосування принципі відкритості влади, демократії, 

ефективності соціально-економічних процесів у суспільстві. 

Порядок складання фахового вступного випробування 

Фахове вступне випробування визначає рівень базових теоретичних знань 

вступників з дисциплін: основи менеджменту та основи публічного управління. 

Тестування розраховане на дві астрономічні години. Обов’язковою умовою є 

вільне володіння державною мовою. 

Характеристика змісту програми. Програма фахових вступних 

випробувань охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до 

знань і вмінь особи, що бажає навчатись в КНУТД з метою одержання 

освітнього ступеня “бакалавр” за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» освітня програма «Публічне управління та адміністрування». 

У кожному білеті подається інтегрований матеріал певного 

функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно 

поєднуються теоретичні і прикладні питання, що дозволяє виявити знання і 

уміння виявити категоріальний апарат, методи обґрунтувань управлінських 

рішень за окремими функціями майбутнього державного службовця. 

Порядок проведення фахового вступного випробування визначається 

Положенням про приймальну комісію КНУТД. 
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Перелік тем, що виносяться для проведення фахового випробування 

 

Навчальна дисципліна «Основи менеджменту» 

 

Тема 1. Теоретичні основи менеджменту Менеджмент як мистецтво 

управління людьми. Сутність основних категорій менеджменту - організація, 

управління, менеджмент. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової 

економіки. Спільне і відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні 

управління. Ролі менеджера в організації, можна виділити три управлінські 

ролі а саме роль з прийняття рішення, інформаційна роль та виступає у ролі 

керівника. Розрізняють сфери менеджменту: виробничий менеджмент; 

фінансовий менеджмент; управління персоналом; управління дослідженнями 

та розробками; фінансовий облік; маркетинг; загальна адміністрація. Залежно 

від того, скількома компонентами організації управляє менеджер, розрізняють 

три рівні менеджменту: вищий, середній, нижчий.  

Тема 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту У процесі 

розвитку менеджменту сформувалися певні норми управління організаціями – 

закони, закономірності та принципи. А саме: Закони менеджменту, Закон 

спеціалізації управління, Закон інтеграції управління, Закон оптимального 

поєднання централізації і децентралізації управління, Закон демократизації 

управління, Закон економії часу в управлінні, Закон пропорційного розвитку 

систем управління. Об'єктивні, стійкі, загальні та повторювальні зв'язки між 

явищами, процесами, категоріями менеджменту є закономірностями 

менеджменту. Важливу роль в управлінській діяльності відіграють принципи 

менеджменту, які на засадах застосування законів і закономірностей 

менеджменту відображають прикладний характер управління організаціями.  

Тема 3. Історія розвитку менеджменту Історія розвитку управлінської 

думки у світі та в Україні. Передумови виникнення науки про управління. 

Класичні теорії менеджменту: 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. Вклад у розвиток управлінської науки 

зарубіжних та вітчизняних вчених. Розвиток управлінської науки в Україні. 

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.  

Тема 4. Поняття організацій та їх класифікація Поняття організації, її 

роль на значення. Організація як відкрита система. Внутрішні та зовнішні 

фактори середовища організації. Міжнародне середовище менеджменту. 

Організації в Україні. Культура організації. Роль бізнесу в суспільстві. 

Соціальна відповідальність менеджменту. Етика і сучасне управління. 



5 

Управління етикою і соціальною відповідальністю. Будь-яка організація має 

циклічний характер розвитку, тобто проходить через певні етапи життєвого 

циклу.  

Тема 5. Функції та технологія менеджменту Поняття функцій 

менеджменту. Функції менеджменту як вид управлінської діяльності. 

Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і 

характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні 

(спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок конкретних і 

загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на 

засадах використання загальних. Процес управління як сукупність 

взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та 

інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, 

предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: 

загальне визначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір 

варіанту дій, реалізація рішення, зворотній зв'язок. Особливості процесу 

управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, 

мінливість, стійкість.  

Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту Сутність і 

зміст планування як функції менеджменту, його види та їх взаємозв’язок. 

Класифікація планів організації. Етапи процесу планування: визначення місії 

та цілей; оцінка сильних і слабких сторін організації; розроблення стратегії. 

Базові стратегії. Економіко-організаційний зміст оперативного планування. 

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 менеджменту 

Сутність організаційної діяльності, її місце в системі управління. Поняття і 

складові організаційної діяльності. Суть принципи функції організації. Владні 

повноваження, обов’язки, відповідальність. Норма керованості. Централізація і 

децентралізація. Процес делегування повноважень і відповідальності. Сутність 

організаційної структури управління, її роль у досягненні мети. Елементи 

структури. Характеристика основних видів організаційних структур 

управління. Лінійні і функціональні організаційні структури управління. 

Комбіновані структури управління: лінійно-функціональна; лінійно-штабна; 

дивізіональна; матрична. Функціональний підхід до формування 

організаційних структур менеджменту. Цільовий підхід до формування 

організаційних структур.  

Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту Поняття 

мотивування як функції менеджменту. Теорії мотивування: теорії змісту 



6 

(теорія потреб А. Маслоу, двочинникова теорія Фредеріка Герцберга, теорії Х 

та Y Д. Мак-Грегора) та теорії процесів (теорія очікувань, теорія 

справедливості, теорія визначення цілей). Мотиваційні засоби менеджера. 

Оплата праці як основний чинник мотивування продуктивності праці. Оплата 

праці: заробітна плата, система винагород і премій. Сучасні системи та форми 

стимулювання праці. Методи соціального впливу і морального стимулювання.  

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту Поняття 

контролю, його місце в системі управління. Завдання контролю: пристосування 

до зміни середовища; обмеження нагромадження помилок; подолання 

складних організаційних проблем; мінімізація затрат. Типи контролю: сфери 

контролю; рівні контролю; відповідальність за контроль. Етапи 

контролювання: затвердження стандартів; оцінка виконання; порівняння 

показників виконання за стандартами; внесення коректив. Види 

управлінського контролю. Рівні операційного контролю: попередній контроль; 

поточний контроль; підсумковий контроль. Фінансовий контроль. Системи 

контролювання: внутріфірмове; незалежне; державне регулювання. Поняття 

регулювання та його місце в системі управління. Функція менеджменту 

“оперативне регулювання”.  

Тема 10. Комунікації в менеджменті Поняття і характеристика 

комунікацій. Комунікативний процес, його елементи та етапи. Різновиди 

комунікацій. Комунікації між організацією та середовищем. Міжрівневі 

комунікації в організації. Комунікації між керівником і підлеглими. 

Комунікації між керівником і робочою групою. Поняття про трансакції. 

Методи вдосконалення комунікацій. Методи вдосконалення міжособистісних 

комунікацій. Підвищення ефективності інформаційного обліку. Інформація, її 

сутність та значення в менеджменті. Класифікація інформації. Вимоги до 

інформації. Особливості надходження, утворення і використання інформації на 

рівнях менеджменту.  
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Навчальна дисципліна «Основи публічного управління та 

адміністрування» 

 

Тема 1. Предмет публічного управління та адміністрування Основні 

підходи до розуміння публічного управління та адміністрування та його 

еволюція. Предметна сфера публічного управління та адміністрування . 

Співвідношення управління та адміністрування.  

Тема 2. Публічне управління та адміністрування: історія та сучасність 

Формування та розвиток теорій управління суспільством і країною. Основні 

теорії та школи управління суспільством і країною другої половини ХХ 

століття. Соціально-інженерний та гуманітарний підходи. Концепція 

раціонального вибору та «новий менеджеризм».  

Тема 3. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей 

публічного управління та адміністрування Основні етапи формування та 

еволюції громадянського суспільства. Сутнісні характеристики 

громадянського суспільства. Місце і роль громадських організацій у 

публічному управлінні та адмініструванні. Громадянське суспільство як сфера 

формування єдиного комплексу цінностей та відносин.  

Тема 4. Система органів публічного управління та адміністрування в 

Україні Центральні органи публічного адміністрування. Територіальні 

підрозділи центральних органів влади. Місцеві органи публічного 

адміністрування. Місцеві органи державної виконавчої влади. Система 

місцевого самоврядування.  

Тема 5. Публічне управління та адміністрування як процес 

вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень Управлінське 

рішення як наукова категорія. Пріоритетність політичного вибору цінностей та 

цілей. Визначення цінностей та цілей – визначальна ланка прийняття рішень. 

Роль конкуренції в процесі прийняття рішень. Взаємовідношення суб’єкта та 

об’єкта прийняття рішень. Послідовність етапів прийняття рішень. Динаміка 

виконання рішень.  

Тема 6. Механізми та технології публічного управління та 

адміністрування Механізм публічного адміністрування. Система механізмів 

публічного адміністрування. Технології публічного адміністрування. Поділ 

механізмів публічного адміністрування за видами владних суб’єктів.  

Тема 7. Публічне управління та адміністрування у сфері економіки 

Основні напрями формування та розвитку сучасної економічної системи. 

Основні ознаки ринкової соціально орієнтованої економіки. Основні 

характеристики сучасної економічної системи. Основні напрями державного 

регулювання економікою. Принципи оцінювання ефективності реалізації 

соціальної політики.  
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Тема 8. Найважливіші функції публічного управління та адміністрування 

у сфері економіки Загальна характеристика взаємовідносин суспільства та 

економіки. Етапи формування та еволюції публічного адміністрування у сфері 

економіки. Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької 

діяльності. Нові тенденції у взаємовідносинах суспільства та бізнесу. 

Управління власністю в умовах демократичної, правової держави.  

 

Критерії оцінювання відповідей (за шкалою ЕСТS) 

Комплекс правильних відповідей на тестові питання оцінюються в 150 

балів (передбачається 15 тестових питань, правильна відповідь на одне тестове 

питання оцінюється в 10 балів). 

10 × 2 = 20 балів 

10 × 5 = 50 балів 
… 

 

Правильно та вірно оформлена задача оцінюється в 50 балів. 
Бали за теоретичне питання, теоретично-вибіркові питання, тестові питання 

і задачу сумуються і являються кінцевим результатом, що відповідає шкалі 

оцінювання ЕСТS національній системі оцінювання. 

Мінімальна кількість балів при якій екзаменаційне завдання отримує 

позитивну оцінку, дорівнює 100 балам, максимальна – 200 балів. 

 

 

 
 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

 

180-200 

 

Відмінно 

 

А 
Відмінно (відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 
помилок) 

160-179  
Добре 

B 
Дуже добре (вище середнього рівня з 
кількома помилками) 

150-159 С 
Добре (в цілому правильне виконання з 
певною кількістю суттєвих помилок) 

120-149  
Задовільно 

D 
Задовільно (непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

100-119 E 
Достатньо (виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

0-99 
Незадовільно (не 

склав) 
F Незадовільно (не склав) 
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