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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 будь-якого напряму. 

Додаткове випробування проводиться для вступників, напрям підготовки яких не 

відповідає спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Метою 

проведення додаткового випробування є виявлення достатності рівня знань 

вступників для навчання в магістратурі за обраною спеціальністю. 

Метою програми додаткового випробування для вступу 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.  

Дана програма складається зі вступу, основної частини, в якій викладено 

повний перелік навчального матеріалу, що виноситься на Додаткове 

випробування, та прикінцевих положень, в яких, зокрема, вміщено критерії 

оцінювання та приклади типових завдань. 

Програма додаткового вступного фахового випробування охоплює 

нормативну частину програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування». До складу Програми увійшли окремі 

розділи з дисциплін «Соціологія», «Теорія держави і права», «Основи 

менеджменту та теорії організації». Додаткове випробування здійснюється у 

письмовій формі. Екзаменаційний білет містить три відкритих запитання, на які 

треба надати розгорнуту відповідь. Всі запитання сформульовані у межах 

навчального матеріалу, наведеного в основній частині Програми. На написання 

екзаменаційної роботи відводиться дві години. 

До додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму 

підготовки магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» допускаються особи, напрям підготовки яких не відповідає 

спеціалізації 281 «Публічне управління та адміністрування». 
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ОСНОВНИЙ ВИКЛАД 

 

На додаткове фахове випробування виноситься навчальний матеріал з 

наступних дисциплін: «Cоціологія», «Основи менеджменту та теорії організації», 

«Теорія держави і права». 

 

 

Перелік запитань з дисципліни 

«Соціологія» 

 

1. Поняття, види та функції соціальних інститутів. 

2. Релігія як соціальний інститут, її організаційні форми та прояви. 

3. Політика як соціальний інститут, її структура та функції. 

4. Трудовий колектив: поняття, функції та види. 

5. Соціологія сім’ї: об’єкти вивчення та основна проблематика. 

6. Сутність та основні елементи соціальної структури суспільства. 

7. Соціальні статуси і ролі. 

8. Сутність та сучасні проблеми соціалізації. 

9. Основні риси соціальних організацій.  

10. Соціальна стратифікація: поняття та види. 

11. Соціальна мобільність та її види. 

12. Соціальна диференціація і соціальна нерівність. 

13. Сутність та основні види соціальних норм. 

14. Типи та види конфліктів. 

15. Позитивні та негативні функції конфліктів. 

16. Моделі соціального конфлікту. 

17. Кількісні та якісні методи соціологічного дослідження. 

18. Опитування як основний метод збору соціологічної інформації. 

19. Громадська думка: її сутність та функції. 

20. Сутність та види соціальних груп.  
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Перелік запитань з дисципліни 

«Теорія держави і права» 

 

1. Держава як суспільно-правове явище. 

2. Основні теорії походження держави.  

3. Основні теорії походження права. 

4. Типологія держав. Формаційний та цивілізаційний підходи. 

5. Основні теоретичні підходи до сутності влади. 

6. Види влади. Специфіка політичної влади. 

7. Основні компоненти влади (суб’єкт, об’єкт, засоби і процес, що призводить 

до руху всі її елементи).  

8. Ознаки (риси) державної влади. 

9. Форми, види та механізм реалізації політичної влади. 

10. Апарат держави як система державних органів. 

11. Поняття легітимності та принцип поділу влади. 

12. Суверенітет держави і його співвідношення із суверенітетом народу і 

суверенітетом нації. 

13. Поняття, види, методи здійснення функцій держави. 

14. Апарат держави. Принцип організації і діяльності апарату сучасної 

демократичної держави.  

15. Органи держави, їх ознаки та характеристика.  

16. Система державних органів України.  

17. Функції, принципи, форми і інститути демократії. Самоврядування і 

демократія. 

18. Пролетарська (соціалістична), плюралістична та партисипаторна (демократія 

участі) теорії демократії. 

19. Корпоративна, елітарна, "комп'ютерна" теорії демократії. 

20. Система основних прав і свобод людини і громадянина. 

21. Соціально-правовий механізм забезпечення прав людини. 

22. Поняття і ознаки права.  

23. Принципи та функції права, його структура.  

24. Джерела і форми права.  

25. Поняття, структура та види норм права. 
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26. Місце норм права в системі суспільних норм. Спільність та відмінність норм 

права від інших соціальних норм.  

27. Поняття та основні ознаки правових відносин.  

28. Основні види правовідносин. Взаємозв’язок норми права і правовідносини.  

29. Суб’єкти правовідносин. Правоздатність і дієздатність суб’єктів 

правовідносин.  

30. Юридичні факти та їх класифікація. 

31. Поняття і основні ознаки правомірної поведінки. Види правомірної 

поведінки. Маргінальна та конформістська поведінка.  

32. Правова і правомірна поведінка. 

33. Правовий статус особи, народу і держави. 

34. Загальна характеристика та ознаки правопорушення.  

35. Види правопорушень. 

36. Поняття, ознаки, принципи і види юридичної відповідальності.  

37. Поняття, принципи, вимоги та гарантії законності.  

38. Форми та структура правової свідомості. 

39. Правосвідомість, правова культура та правове виховання.  

40. Правова система та законодавчий процес в Україні. 

  

 

Перелік запитань з дисциплін 

 «Основи менеджменту та теорії організації» 

 

1. Управління, менеджмент, адміністрування та керування. 

2. Предмет, об’єкт та суб’єкт менеджменту.  

3. 5 підходів до визначення поняття «менеджмент».  

4. Теорія організації як наука: об’єкт, предмет, функції, методи. 

5. Місце теорії організації та менеджменту в системі наукових знань.  

6. Поняття організації та їх властивості. 

7. Сутність, предмет, об'єкт та особливості управлінської праці.  

8. Види та класифікація управлінської діяльності. 

9. Ролі менеджерів в організації. Ролі менеджерів за Г. Мінцбергом.  

10. Поняття «керівництво», «лідерство», «влада».  

11. Сутність та типи стилів керівництва.  
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12. Основні форми влади. 

13. Чотири етапи розвитку теорії організації. 

14. Класичні теорії менеджменту. 

15. Ідеальна бюрократія М. Вебера. 

16. Неокласична теорія менеджменту: школа людських відносин та школа 

поведінкових наук.  

17. Школа кількісного підходу. 

18. Інтегровані підходи до управління: процесний, системний та ситуаційний 

підходи. 

19. Сутність організацій, їх ознаки та властивості.  

20. Організація як відкрита система. 

21. Класифікація організацій.  

22. Формальні та неформальні групи в організаціях. 

23. Типи організацій за М. Вебером.  

24. Місія, мета та цілі організації.  

25. Основні властивості та класифікація цілей.  

26. Поняття та основні моделі життєвого циклу організацій.  

27. Внутрішнє середовище організації.  

28. Зовнішнє середовище організації: базові елементи та характеристики.  

29. Типи організацій за взаємодією із зовнішнім середовищем. 

30. Типи організацій за взаємодією із людиною. 

31. Ієрархічні організації.  

32. Організації адаптивного (гнучкого) типу.  

33. Нові типи організацій. 

34. Основні закони та закономірності менеджменту. 

35. Загальні принципи управління.  

36. Основні та другорядні закони організації.  

37. Закон синергії та види синергетичних ефектів. 

38. Закон самозбереження. Фактори самозбереження та стійкості організації.  

39. Закон розвитку. Принципи, через які реалізується закон розвитку. 

40. Закони організації другого порядку.  

41. Специфічні закони соціальної організації. 

42. Характеристика і класифікація функцій менеджменту.  

43. Планування як загальна функція менеджменту.   
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44. Організація як загальна функція менеджменту.  

45. Владні повноваження, відповідальність і делегування.  

46. Діапазон контролю, ланцюг команд, ланки та рівні управління.  

47. Етапи організаційного проектування. 

48. Види комунікацій в організаціях. 

49. Мотивація як функція менеджменту. Її задачі, етапи, методи. 

50. Змістовні теорії мотивації.  

51. Процесні теорії мотивації.  

52. Сучасні підходи до побудови систем винагороди робітників в організації. 

53. Контроль як загальна функція менеджменту. 

54. Регулювання як функція менеджменту. 

55. Управлінські рішення в менеджменті.  Процес прийняття управлінських 

рішень.  

56. Інформація та а комунікація у менеджменті. 

57. Керівництво та лідерство. Стилі керівництва. 

58. Конфлікти як об’єкти керівництва. 

59. Відповідальність та етика в менеджменті.  

60. Ефективність системи менеджменту. 

 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

При складанні додаткового вступного випробування використання будь-

яких електронних пристроїв та допоміжного матеріалу (підручники, 

першоджерела, конспекти тощо) забороняється. 

Оцінювання відповіді вступника здійснюється за системою ЕCTS за 

стобальною шкалою.  

Максимальний бал за відповідь на перші два відкритих запитання складає 

33 бали. Максимальний бал за відповідь на третє відкрите запитання складає 34 

бали.  

Загальна оцінка вступника розраховується за формулою: 

ЕЗАГ = ЕС + ЕОМ + ЕТДП,   де: 

ЕЗАГ  –  загальна оцінка вступника;  
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ЕС – бали, отримані вступником за відкрите запитання з дисципліни 

«Соціологія», максимальний бал – 33; 

ЕОМ – бали, отримані вступником за відкрите запитання з дисципліни 

«Основи менеджменту та теорії організації», максимальний бал – 34; 

ЕТДП – бали, отримані вступником за відкрите запитання з дисципліни 

««Теорія держави і права», максимальний бал – 33. 

Таким чином, максимальна загальна оцінка вступника ЕЗАГ : 

ЕЗАГ = 34 + 33 + 33 = 100 балів. 

 

Критерії оцінювання відповіді вступника на відкриті запитання враховують 

повноту та правильність відповіді, здатність вступника узагальнювати отримані 

знання; наводити приклади, які б ілюстрували теоретичний матеріал; аналізувати, 

інтерпретувати та оцінювати факти, події, процеси суспільного життя; чітко, 

послідовно та обґрунтовано аргументувати власну відповідь.  

Критерії оцінювання: 

30-33 (34) бали 22-23 (24) бали – вступник демонструє вичерпне знання 

навчального матеріалу, високий рівень умінь та навичок, включаючи правильне 

використання термінології, детальне роз’яснення понять, теорій та підходів, 

наведення прикладів у необхідних випадках, вміння послідовно та обґрунтовано 

аргументувати власну відповідь, логічно структурувати матеріал. У відповіді повно 

відображена власна аргументована позиція щодо викладених теорій, концепцій 

або підходів, наведені приклади вирізняються сучасністю та оригінальністю. У 

відповіді подано не менше 90% потрібної інформації). 

26-29 балів – вступник демонструє повні та міцні знання навчального 

матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь та навичок, вміння 

обґрунтовано та послідовно викладати матеріал, проте допускає несуттєві 

неточності у викладенні матеріалу. У відповіді відображена власна позиція щодо 

окремих положень викладених теорій, концепцій або підходів, наведені приклади 

вирізняються сучасністю. У відповіді наявно не менше 80% потрібної 

інформації). 

23-25 балів – вступник демонструє достатньо повні знання навчального 

матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь та навичок, вміння в 

більшості випадків вірно та обґрунтовано приймати рішення в різних ситуаціях, 

проте допускає певні неточності при відповіді, має певні труднощі в 
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трансформації знань в нових умовах.  Наводить стандартні приклади, власна 

позиція щодо викладеного матеріалу відображена слабко. Відповідь містить не 

менше 70% потрібної інформації). 

19-22 балів – вступник засвоїв основний теоретичний матеріал, але 

допускає істотні неточності, які не є перешкодою для подальшого навчання; вміє 

вірно використовувати наявні знання переважно для вирішення стандартних 

задач. Наводить стандартні приклади, власна позиція щодо викладеного 

матеріалу не відображена, наявно не менше 60% потрібної 

інформації). 

15-18 балів – вступник поверхнево засвоїв основний теоретичний матеріал, 

допускає суттєві неточності, які, проте, не є перешкодою для подальшого 

навчання; вміє вірно використовувати наявні знання лише для вирішення 

стандартних задач. У відповіді відсутні приклади, але наявно не менше 50% 

потрібної інформації). 

1-14 балів – неповна відповідь з грубими 

помилками та (або) принциповими неточностями 

(менше 50% потрібної інформації). 

0 балів – відповідь відсутня. 

 

За наведеною вище формулою розраховується загальна сума балів 

вступника ЕЗАГ . Отримані бали переводяться в систему ESTC. 

 

 

Сума набраних балів Оцінка 

95…100 A 

85…94 B 

75…84 C 

65…74 D 

60…64 E 

Менше 60 F 
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Приклад типового завдання для додаткового випробування 

для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра  

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

 

1) Поняття, види та функції соціальних інститутів. 

2) Характеристика і класифікація функцій менеджменту.  

3) Пролетарська (соціалістична), плюралістична та партисипаторна 

(демократія участі) теорії демократії. 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

Блок І. Соціологія  
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