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Вступ 

 

На навчання за програмою підготовки магістра «Адміністративний 

менеджмент» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» можуть вступати особи, які отримали дипломи бакалавра 

або спеціаліста, або магістра та продемонстрували достатній рівень знань за 

темами, перелік яких винесено для оцінювання рівня підготовленості 

вступника на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Особи, які вступають на навчання за програмою підготовки магістра 

«Адміністративний менеджмент» за спеціальністю 281 «Публічне управління 

та адміністрування» мають попередньо пройти додаткове вступне 

випробування. Метою проведення додаткового вступного випробування є 

встановлення рівня підготовленості вступника до вирішення професійних 

завдань у галузі 28 «Публічне управління та адміністрування» зі 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 

За умови підтвердження вступником володіння базовими 

компетентностями в галузі 28 «Публічне управління та адміністрування» на 

належному рівні під час проведення додаткового вступного випробування 

вступник допускається до складання фахового вступного випробування. 

 

1. Порядок складання додаткового вступного випробування 

 

Додаткове вступне випробування складається у формі тестів з тем, що 

формують базові фахові компетентності, які визначають рівень 

підготовленості вступника за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування», освітньою програмою – «Адміністративний менеджмент». 

Додаткове вступне випробування проводиться фаховою атестаційною 

комісією, головою якої призначається завідувач випускової кафедри. До 

складу комісії входять провідні науково-педагогічні працівники випускової 
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кафедри. Комплект білетів для проведення додаткового вступного 

випробування складається з не менш ніж з 30 варіантів, до кожного з яких 

включено 25 екзаменаційних питань. На проведення екзамену відводиться 

одна година. Критерії оцінювання результатів додаткового вступного 

випробування наведено у розділі 3. 

 
2. Перелік тем, що виносяться для проведення додаткового 

вступного випробування 
 

Додаткове вступне випробування визначає рівень знань, вмінь і 

практичних навичок, здатність мислити, світоглядні і громадянські якості, 

морально-етичні цінності, що визначають здатність вступника успішно 

здійснювати подальшу професійну та навчальну діяльності у напрямах: 

− усвідомлення загальних закономірностей виникнення, розвитку і 

функціонування державно-правових явищ, сутність держави і права, 

взаємообумовлений характер їхніх зв’язків, зв’язок держави і права з 

різноманітними суспільними явищами і процесами; 

− здатності ефективно управляти організаціями або їх структурними 

підрозділами завдяки професійному володінню методологією 

адміністративного менеджменту; 

− розуміння основних економічних явищ і процесів, розуміння основ 

економічного мислення, що опирається на глибоке знання економічних 

законів та механізму їх впливу на суспільні процеси, використання 

передового досвіду для підвищення ефективності національного виробництва 

в умовах наростаючої обмеженості ресурсів; 

− формування сучасного мислення та спеціальних знань у галузі 

публічного управління та адміністрування на національному, регіональному 

рівнях і рівні суб’єктів господарювання. 

 

Додаткове вступне випробування проводиться за такими темами: 
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Тема 1. Основи держави і права 

Зміст теми. Загальна характеристика існуючих теорій виникнення 

держави і права: підстави і причини різноманітності підходів. Поняття, 

сутність і ознаки держави. Методи здійснення державної влади. Функції 

держави. Типологія держав. Форми держави. Поняття і ознаки права, його 

принципи і функції. Поняття принципів права і їх класифікація. Форми 

(джерела) права. Правотворчість і нормотворчість: поняття і співвідношення. 

Система права. Система законодавства. Правові відносини. Правове 

регулювання і правореалізація: співвідношення і взаємодія. Юридична 

відповідальність. Правосвідомість і правова культура.  

 

Тема 2. Основи економіки 

Зміст теми. Поняття «економіка» і його зміст. Співвідношення понять 

«економіка» і «господарство». Суть економічної діяльності. Потреби як 

рушійна сила економічного розвитку. Поняття та складові економічної 

системи. Власність як інституційна основа економічної системи. Гроші, їх 

суть та функції. Ринок, його суть і функції. Поняття ринку: його умови 

існування та характерні ознаки. Закон попиту. Закон пропозиції. 

Підприємництво, його суть і функції. Виробництво на підприємстві. 

Національна економіка і її розвиток. Економічні показники національної 

економіки. Економічне зростання та його зміст. Поняття макроекономічної 

рівноваги та механізм її досягнення. Інфляція, її суть, причини та наслідки. 

Безробіття, його суть, причини і наслідки. Доходи і соціальний захист. Рівень 

життя населення та його складові. Фінанси, їх суть і функції. Фінансова 

система та її структура. Податки, їх суть і функції. Державний бюджет та 

його структура. Міжнародні економічні відносини. 
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Тема 3. Теорія адміністративного менеджменту 

Зміст теми. Історичні передумови та еволюція адміністративного 

менеджменту. Класична адміністративна школа: А. Файоль. Л. Урвік, Г. 

Черч, Дж. Муні, А. Рейлі. Теорія адміністративної організації ідеального 

типу М. Вебера. Сучасна концепція адміністративного менеджменту. 

Принципи адміністративного управління. Критика концепції 

адміністративного менеджменту. Управлінський бюрократизм. Проблеми й 

перспективи розвитку адміністративного менеджменту в умовах хаосу та 

невизначеностей. Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах 

та цивілізаціях: вплив національних традицій, культури та менталітету. 

 

Тема 4. Адміністративний менеджмент 

Зміст теми. Система адміністративного менеджменту та апарат 

управління. Адміністративний менеджмент у державних органах влади, 

органах місцевого самоврядування. Планування в адміністративному 

менеджменті. Організовування праці підлеглих та проектування робіт. 

Мотивування працівників апарату управління. Контролювання та 

регулювання в адміністративному менеджменті. Адміністративні методи 

управління. Адміністрування управлінських рішень. Сучасні технології 

адміністративного менеджменту. 

 

Тема 5. Державне та регіональне управління 

Зміст теми. Основи теорії державного управління. Поняття «державне 

управління», його мета та зміст. Ознаки державного управління. Функції 

державного управління. Поняття та класифікація методів державного 

управління. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку. 

Роль різних гілок влади у процесі державного управління. Регіональне 

управління: сутність, цілі та функції. Основні напрями регіонального 

управління. Система органів державної влади в Україні: конституційні 
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основи їх функціонування, роль в управлінні. Центральні органи виконавчої 

влади: права, компетенція, функції. Територіальні органи центральних 

органів виконавчої влади: права, компетенції, функції. Регіональні органи 

державного управління. Місцеве самоврядування та його роль у державному 

управлінні. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні. Внутрішня 

організація та управління органів державної влади. Сутність і особливості 

менеджменту органу державної влади. Ефективність державного управління. 

 

3. Критерії оцінювання, структура оцінки і порядок 

оцінювання підготовленості вступників 

 

Додаткове вступне випробування оцінюються за шкалою «зараховано» 

або «не зараховано». За кожну вірну відповідь на запитання у 

екзаменаційному білеті вступник отримує 2 бали. Рішення про складання 

фахового вступного випробування приймається на засіданні фахової 

екзаменаційної комісії на підставі суми балів, які отримані вступником, за 

відповіді на питання у білеті згідно зі шкалою, поданої у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 - Шкала оцінювання відповідей 

Сума балів 
Оцінка за шкалою 

«зараховано»/«не зараховано» 
25 - 50 зараховано 
0 - 24 не зараховано 
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