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ВСТУП 

 

Метою програми комплексного фахового випробування (далі – 

Програма) для вступу на 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 випробування.  

Метою комплексного фахового вступного випробування є з’ясування 

рівня знань та вмінь, необхідних вступникам для опанування ними 

магістерської навчальної програми за спеціальністю 281 Публічне управління 

та адміністрування.  

Завданнями комплексного фахового випробування є:  

– оцінювання рівня 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 у практичній 

діяльності. 

Дана Програма складається зі вступу, основної частини, в якій 

викладено повний перелік навчального матеріалу, що виноситься на 

комплексне фахове випробування;  прикінцевих положень, в яких, зокрема, 

вміщено критерії оцінювання та приклади типових завдань; списку 

літератури, з якою рекомендовано ознайомитись до проходження 

комплексного фахового випробування. 

До складу Програми увійшли окремі питання з навчальних дисциплін, 

«Основи менеджменту та теорії організації», «Державна служба», «Основи 

публічного управління та адміністративної діяльності». Комплексне фахове 

випробування здійснюється у письмовій формі. Тривалість підготовки 

відповідей на екзаменаційні білети становить 2 академічні години (90 хв.). 

Екзаменаційний білет містить три відкритих теоретичних запитання, на які 

необхідно надати розгорнуту відповідь. Всі запитання сформульовані у 

межах навчального матеріалу, наведеного в основній частині Програми.  

До комплексного фахового випробування для вступу на програму 

підготовки магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування допускаються особи, напрям підготовки яких (бакалаврат) 

відповідає обраній для вступу на 5-й курс спеціальності, а також особи, які 

здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста) за будь-яким іншим напрямом підготовки (спеціальністю) та 

склали додаткове вступне випробування. 
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ОСНОВНИЙ ВИКЛАД 

На комплексне фахове випробування для вступу на програму 

підготовки магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування виноситься навчальний матеріал з наступних навчальних 

дисциплін: «Основи менеджменту та теорії організації», «Державна служба», 

«Основи публічного управління та адміністративної діяльності».  

 

Перелік запитань з навчальної дисципліни 

«Основи менеджменту та теорії організації» 

 

1. Охарактеризуйте сутність і основні відмінності між поняттями 

«управління», «менеджмент», «адміністрування» та «керування».  

2. Визначте предмет, об’єкт та суб’єкт менеджменту. 

3. Охарактеризуйте поняття організації та її властивості. 

4. Визначте сутність, предмет, об’єкт та особливості управлінської праці.  

5. Охарактеризуйте сутність понять «керівництво», «лідерство», «влада».  

6. Визначте сутність і типи стилів керівництва.  

7. Розкрийте етапи еволюції теорії організації. 

8. Розкрийте основні теорії менеджменту. 

9. Охарактеризуйте теорію бюрократії М. Вебера. 

10. Опишіть неокласичні теорії менеджменту: школу людських відносин та 

школу поведінкових наук.  

11. Розкрийте сутність школи кількісного підходу. 

12. Охарактеризуйте інтегровані підходи до управління (процесний, 

системний та ситуаційний). 

13. Охарактеризуйте організацію як відкриту систему. 

14. Надайте класифікацію організацій.  

15. Назвіть формальні та неформальні групи в організаціях. 

16. Перелічіть типи організацій за М. Вебером.  

17. Охарактеризуйте місію та мету організації.  

18. Розкрийте поняття та основні моделі життєвого циклу організацій.  

19. Перелічіть та охарактеризуйте складові управлінської діяльності (за 

Анрі Файолем). 

20. Охарактеризуйте організації адаптивного (гнучкого) типу.  

21. Розкрийте загальні принципи управління. 

22. Розкрийте основні та другорядні закони організації.  

23. Розкрийте специфічні закони соціальної організації. 

24. Визначте поняття «владні повноваження», «відповідальність» і 

«делегування». 

25. Охарактеризуйте діапазон контролю, ланцюг команд, ланки та рівні 

управління.  

26. Розкрийте суть ідей Е. Майо щодо елементів управлінської діяльності. 

27. Опишіть та охарактеризуйте методи обґрунтування управлінських 

рішень. 
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28. Розкрийте основні положення теорії мотивації. 

29. Розкрийте відмінності між державним і громадським управлінням. 

30. Розкрийте процес прийняття управлінських рішень.  

31. Опишіть процеси оцінювання ефективності системи менеджменту. 

32. Охарактеризуйте особливості ідей універсальності та унікальності у 

класичному менеджменті. 

 

Перелік запитань з навчальної дисципліни 

«Державна служба» 

 

1. Надайте визначення та ознаки державної служби. 

2. Охарактеризуйте функції державної служби. 

3. Розкрийте види державної служби.  

4. Розкрийте завдання і принципи управління державною службою. 

5. Перелічіть систему органів управління державною службою. 

6. Розкрийте конституційно-правові принципи державної служби. 

7. Визначте бюрократію та бюрократизм як атрибут державної служби. 

8. Опишіть державну службу як інститут адміністративного права. 

9. Розкрийте особливості державного контролю у сфері державної 

служби. 

10. Розкрийте поняття «етика державної служби». 

11. Охарактеризуйте дипломатичну службу та її специфіку. 

12. Надайте загальну характеристику військової державної служби. 

13. Охарактеризуйте адміністративну відповідальність державних 

службовців. 

14. Охарактеризуйте дисциплінарну відповідальність державних 

службовців. 

15. Опишіть службовий обов'язок і особисту відповідальність державного 

службовця. 

16. Визначте класифікацію посад на державній службі. 

17. Опишіть категорії державних службовців. 

18. Охарактеризуйте особливості функціонування патронатної державної 

служби. 

19. Визначте права та обов’язки державних службовців. 

20. Охарактеризуйте професіоналізм і компетентність державного 

службовця. 

21. Надайте загальну характеристику чинного законодавства про державну 

службу в Україні. 

22. Охарактеризуйте кадрові процеси та кадровий резерв у державній 

службі.  

23. Охарактеризуйте службу в органах місцевого самоврядування. 

24. Визначте обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу. 

25. Розкрийте особливості державної служби в органах законодавчої, 

виконавчої, судової влади. 
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26. Перелічіть політичні та соціально-майнові права державних 

службовців. 

27. Розкрийте поняття атестації державного службовця та принципи її 

організації. 

28. Розкрийте основні напрями реформування державної служби в Україні. 

29. Охарактеризуйте особливості державної (публічної) служби в країнах 

Західної Європи. 

30. Охарактеризуйте особливості державної (публічної) служби в США. 

31. Визначте співвідношення понять «державний службовець» і 

«політичний діяч». 

32. Опишіть процедуру зайняття посади державного службовця. 

 

Перелік запитань з навчальної дисципліни 

«Основи публічного управління та адміністративної діяльності» 

 

1. Охарактеризуйте взаємодію центральних, регіональних і місцевих 

органів державної влади та місцевого самоврядування, розмежування 

їх функцій і повноважень. 

2.  Надайте характеристику виконавчій владі як необхідного атрибуту 

державно-владного механізму. 

3. Розкрийте поняття «громадський контроль», визначте його цілі, 

об’єкти, форми, суб’єкти, структуру. 

4. Охарактеризуйте публічне управління як діяльність виконавчо-

розпорядчого характеру. 

5. Назвіть допоміжні функції публічного управління. 

6. Розкрийте еволюцію самоврядування в Україні.  

7. Надайте характеристику загальним функціям та основним категоріям 

публічного управління. 

8. Визначте напрями застосування принципів публічного управління: 

умови досягнення раціональності, конструктивності, ефективності. 

9. Назвіть класифікаційні ознаки та види адміністративних методів 

публічного управління. 

10. Надайте класифікацію органів виконавчої влади. 

11. Розкрийте класифікацію правових методів публічного управління. 

12. Розкрийте концептуальні засади реформування місцевих органів 

виконавчої влади. 

13. Визначте методи публічного управління.  

14.  Охарактеризуйте місцеве самоврядування та його особливу роль у 

публічному управлінні. 

15.  Опишіть роль місцевих державних адміністрацій в системі публічного 

управління. 

16. Охарактеризуйте об’єкт і предмет науки публічного управління 

17. Опишіть організацію роботи місцевих державних адміністрацій 

18. Опишіть організацію діяльності центральних органів виконавчої влади 

19. Назвіть основні види цілей публічного управління. 
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20. Розкрийте особливості застосування адміністративних методів 

публічного управління. 

21. Опишіть методи публічного управління. 

22. Охарактеризуйте поняття і назвіть форми правового регулювання 

публічного управління 

23. Розкрийте поняття організаційної структури органу державної 

виконавчої влади. 

24. Розкрийте основні завдання та види функцій публічного управління. 

25. Назвіть принципи використання методів публічного управління. 

26. Опишіть систему органів державної влади та місцевого 

самоврядування в Україні. 

27. Опишіть систему судових органів, які мають контрольні повноваження 

у сфері публічного управління. 

28. Назвіть специфічні ознаки апарату публічного управління.  

29. Охарактеризуйте форми волевиявлення територіальних громад. 

30.  Надайте характеристику організаційної структури публічного 

управління. 

31. Визначте порядок надання адміністративних послуг. 

32. Охарактеризуйте поняття «орган самоорганізації населення». 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

При складанні комплексного фахового 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 ваговий бал за відповідь на перше відкрите теоретичне 

запитання складає 30 балів. Максимальний ваговий бал за відповідь на друге 

та третє відкрите теоретичне запитання складає по 35 балів. 

 

Загальна оцінка вступника розраховується за формулою: 

 

ЕЗАГ = ЕОМТО + ЕДС + ЕОПУАД , де: 

 

ЕЗАГ  –  загальна оцінка вступника;  

ЕОМТО – бали, отримані вступником за відкрите теоретичне запитання 

з навчальних дисциплін ««Основи менеджменту та теорії організації», 

максимальний ваговий бал – 30; 

ЕДС – бали, отримані вступником за відкрите теоретичне запитання з 

навчальної дисципліни «Державна служба», максимальний ваговий бал – 35; 

ЕОПУАД – бали, отримані вступником за відкрите теоретичне запитання з 

навчальної дисципліни «Основи публічного управління та адміністративної 

діяльності», максимальний ваговий бал – 35. 
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Таким чином, максимальна загальна оцінка вступника ЕЗАГ : 

 

ЕЗАГ = 30 + 35 + 35 = 100 балів. 

 

Критерії оцінювання відповіді вступника на відкриті теоретичні 

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: 

 

Відповіді на питання з дисципліни «Основи менеджменту та теорії 

організації»: 

Максимальний ваговий бал – 30: 

30-27 балів – 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. 

26-24 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. 

23-21 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 трансформації знань в нових умовах. Наводить стандартні приклади, власна 

позиція щодо викладеного матеріалу відображена слабко. Відповідь містить 

не менше 70% потрібної інформації. 

20-18 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 
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викладеного матеріалу не відображена, наявно не менше 60% потрібної 

інформації. 

17-15 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 – відсутність відповіді. 

 

Відповіді на питання з дисципліни «Державна служба»: 

Максимальний ваговий бал – 35: 

35-32 балів – вступник демонструє вичерпне знання навчального 

матеріалу, високий рівень умінь і 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. 

31-28 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. 

27-25 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 трансформації знань в нових умовах. Наводить стандартні приклади, власна 

позиція щодо викладеного матеріалу відображена слабко. Відповідь містить 

не менше 70% потрібної інформації. 

23-21 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. 

20-18 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 
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вирішення стандартних задач. У відповіді відсутні приклади, але наявно не 

менше 50% потрібної інформації. 

1-17 балів – неповна відповідь з грубими помилками та (або) 

принциповими неточностями (менше 50% потрібної інформації). 

0 балів – відсутність відповіді. 

 

Відповіді на питання з дисципліни «Основи публічного управління 

та адміністративної діяльності»: 

Максимальний ваговий бал – 35: 

35-32 балів – 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. 

31-28 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. 

27-25 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 трансформації знань в нових умовах. Наводить стандартні приклади, власна 

позиція щодо викладеного матеріалу відображена слабко. Відповідь містить 

не менше 70% потрібної інформації. 

23-21 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. 

20-18 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. 

1-17 балів – неповна відповідь з грубими помилками та (або) 

принциповими неточностями (менше 50% потрібної інформації). 
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0 балів – відсутність відповіді. 

 

Загальна оцінка за комплексне фахове випробування обчислюється як 

проста арифметична сума вагових балів трьох відповідей. Таким чином, за 

результатами комплексного фахового випробування вступник може набрати 

від 0 до 100 балів. 

Залежно від загальної суми отриманих балів вступнику, згідно з 

критеріями ECTS, виставляється оцінка: 

 

Сума набраних балів Оцінка 

95…100 Відмінно 

85…94 Дуже добре 

75…84 Добре 

65…74 Задовільно 

60…64 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

 

Приклад типового завдання комплексного фахового випробування 

для вступу на освітньо-професійну програму «Адміністративний 

менеджмент» підготовки магістрів за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування 

 

1. Охарактеризуйте сутність і основні відмінності між поняттями 

«управління», «менеджмент», «адміністрування» та «керування».  

2. Надайте загальну характеристику чинного законодавства про державну 

службу в Україні. 

3. Розкрийте поняття організаційної структури органу державної виконавчої 

влади. 
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