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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма додаткового вступного випробування на навчання для здобуття рівня вищої
освіти – другого (магістерського) зі спеціальності 281 «Публічне управління та
адміністрування» (далі – Програма) є нормативним документом Державного університету
інфраструктури та технологій, який розроблено кафедрою менеджменту, публічного управління
та адміністрування на основі освітньо-професійної програми підготовки «бакалавра» галузі
знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності «281 Публічне управління та
адміністрування».
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України
та згідно Правил прийому до Державного університету інфраструктури та технологій.
Мета додаткового вступного випробування – перевірка теоретичної та практичної
підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або рівня
вищої освіти – першого (бакалаврського) і відбір серед абітурієнтів з метою навчання для
здобуття рівня вищої освіти – другого (магістерського) «281 Публічне управління та
адміністрування».
Результат додаткового вступного випробування (з урахуванням документу про
здобутий раніше освітній ступінь) визначається як допуск до складання основних вступних
випробувань і визначається у формі – склав/ не склав.
Додаткове вступне випробування включає базові питання з наступних дисциплін
навчального плану підготовки абітурієнтів на баз із добутого освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» або рівня вищої освіти – першого (бакалаврського):
1. Публічне адміністрування;
2. Управління персоналом;
3. Менеджменту.
Екзаменаційні білети включають 1 теоретичне питання.
Відповідь оцінюється як зараховано / не зараховано.
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2 ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН
2.1 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»
Тема 1. Публічне адміністрування – системне публічне явище.
Основні напрями публічного адміністрування в Україні. Публічне адміністрування це
багатопланове утворення. Предметна область публічного адміністрування окреслена основними
поняттями: держава, політика,публічне управління й влада. У зв'язку з цим теорія публічного
адміністрування є наукою політичною і правовою.
Предметом публічного управління є: функціональний аналіз держави,діяльність її органів
влади як політико-правового інституту управління суспільством і утворених відповідних
політико-правових і соціальних відносин.
Тема 2. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування.
Протиправна діяльність. Використання службовими особами їх прав і посадових
можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність громадських і політичних
діячів.
Корупція як соціальне явище полягає у неправомірному використанні влади чи службових
(посадових) повноважень та пов’язаних з ними можливостей для одержання матеріальних або
інших благ, пільг та інших переваг особою, яка наділена владою, службовцем або іншою
особою.
Тема 3. Основи демократії.
Одною з найбільш важливих ознак побудови демократичної держави є розвиток місцевого
самоврядування. Органи виконавчої влади в системі публічного адміністрування та сутність
державної влади.
Політичний режим є сукупністю політико-правових інституцій, методів і засобів
існування публічної влади й управління суспільством. Характер та сутність політичного
режиму.
Тема 4. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної сфер.
Спрямованість на вироблення, прийняття та практичну реалізацію управлінських рішень,
покликаних змінювати у бажаному напрямі стан і розвиток суспільних процесів, свідомість,
поведінку і діяльність людей.
Тема 5. Об'єктивні закони публічного адміністрування.
Публічне адміністрування як системне суспільне явище представляє собою багатогранну
діяльність органів трьох гілок влади та органів місцевого самоврядування (в межах
повноважень, делегованих їм за принципом демократичної децентралізації) по здійсненню
внутрішніх і зовнішніх функцій держави, спрямовану на формування політики, вироблення,
ухвалення та реалізацію форм і механізмів впливу на всі сфери та процеси життєдіяльності
суспільства з метою досягнення та підтримання соціоекономічної рівноваги на підставі
взаємоузгодження загальнодержавних, регіональних, групових і індивідуальних інтересів.
Тема 6. Принципи публічного адміністрування.
Об'єктивні у своїй основі. Незалежні від свідомості і волі суб'єкта лише в сенсі
адекватного відображення об'єктивних законів, потреб суспільства і держави. Пізнаються і
формулюється людьми з різними суб'єктивними здатностями і можливостями.
Тема 7. Зарубіжний досвід публічного адміністрування.
Для розуміння особливостей інституту публічного адміністрування корисним є звернення
до досвіду європейських країн.
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3.2 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ»
Тема 1. Сутність, роль і методологічні основи менеджменту.
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як
предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як
мистецтво управління.
Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання:
вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи:
анкетування, інтерв'ювання, тестування.
Тема 2. Історія розвитку менеджменту.
Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми менеджменту. Класичні та
неокласичні теорії менеджменту.
Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.
Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту.
Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід;
ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту.
Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація
принципів менеджменту. Взаємозв'язок між принципами менеджменту.
Тема 4. Функції та методи менеджменту.
Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності.
Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій
менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджмент. Динамічний
взаємозв'язок конкретний і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій
менеджменту на засадах використання загальних.
Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність
способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи менеджменту як результат
виконання функцій менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи
менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів,
принципів та функцій менеджменту.
Тема 5. Процес управління.
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:
цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація
рішення, зворотний зв'язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність,
циклічність, послідовність, надійність.
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.
Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень.
Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту.
Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв'язок.
Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. Політика, правила
процедури.
Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей.
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Тема 7.Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту.
Сутність функції організування 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. Вертикальна координація: прямий контроль,
стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії.
Департаменталізація. Взаємодія структур організації.
Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту.
Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні
особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації.
Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в процесі мотивування. Теорії і
моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій мотивування.
Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.
Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту.
Поняття контролювання 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 під час контролю. Види
управлінського контролювання.
Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту.
Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи
процесу регулювання.
Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті.
Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації.
Вимоги, що висуваються до інформації.
Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх»
комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв'язок в процесі комунікації. Засоби
комунікацій, їх переваги та недоліки.
Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу.
Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.
Тема 12. Керівництво та лідерство.
Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об'єднувальна функція
менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва.
Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент
примусу. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування
та континууму стилів керування. Характеристика та класифікація стилів керування Фактори та
передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера.
Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.
Тема 13. Ефективність менеджменту.
Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна групова загальноорганізаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності.
Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки
ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефективність
менеджменту.
Системи показників економічної, організаційної та сольної ефективності менеджменту, їх
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склад і методи визначення. Напрями підвищення ефективності управління організацією Сутність
та різновиди відповідальності та етики у менеджменті. Соціальна відповідальність як добровільна
реакція на соціальні потреби суспільства з боку організації. Сутність та значення соціальної
поведінки менеджменту. Культура менеджменту.
3.3 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛIННЯ ПЕРСОНАЛОМ»
Тема 1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій
Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як суб'єкт i об'єкт управління
персоналом. Орiєнтацiя персоналу на корпоративну культуру. Особливості та роль персоналу в
досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій. Проблеми та тенденції у кадровому
менеджменті успішних компаній.
Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Зміст понять «трудовi
ресурси», «персонал», «трудовий потенціал», «кадри». Системний пiдхiд до управлiння
персоналом органiзацiї. Ocнoвнi елементи (пiдсистеми) управління персоналом.
Етапи iсторичного розвитку управлiння персоналом. Аналiз сучасних концепцiй i теорій
управлiння персоналом. Змiст концепцiй «управлiння кадрами», «управлiння персоналом»,
«менеджмент персоналу», «управлiння людськими ресурсами». Особливостi управлiння
персоналом у закордонних компанiях: можливостi використання досвiду.
Тема 2. Управління персоналом як соцiальна система
Xapaктepнi риси особистостi, що пов'язанi з її поведiнкою в органiзацiї. Поняття
особистостi. Цiннiсна орієнтація працiвника. Iндивiд й iндивiдуальнiсть: спiльне та вiдмiнне
персоналу. Класифiкацiя персоналу за категорiями та її характеристика: виробничий персонал
(робiтники) та управлiнський персонал (службовцi). Змiст виконуваних функцiй та oсновнi
категорії в органiзацiях рiзних сфер дiяльностi.
Оcновнi характеристики персоналу органiзацiї. Чисельнiсть та структура персоналу
органiзацiї. Нормативна, фактична облiкова та середньооблiкова чисельність працівників
органiзацiї. Структура персоналу: органiзацiйна, соцiальна, штатна, рольова, функцiональна.
Спiввiдношення та змiст понять «професiя», «спецiальнiсть», «квалiфiкацiя», «посада».
Вимоги до професiйно-кваліфiкацiйного рівня працiвникiв. Компетентнiсть i компетенції
працiвника. Види компетенцiй та їх piвнi. Професiйна компетентнiсть i професiйна придатнiсть.
Тема 3. Кадрова полiтика i стратегія управлiння персоналом органiзацiї
Поняття та значення кадрової полiтики в органiзацiї. Фактори, що впливають на
формування кадрової полiтики та умови її реалiзацiї. Класифiкацiя типiв за основними
ознаками. Змiст кадрової полiтики на рiзних етапах життєвого циклу органiзацiї.
Етапи розробки (проектування) кадрової полiтики та їх змiст: нормування, програмування
та монiторинг персоналу. Розробка та реалізація кадрової полiтики у концептуальних кадрових
документах. Правова база для здiйснення сучасної кадрової полiтики (змiст та протирiччя).
Cyтнicть стратегії управлiння персоналом. Ocновнi типи кадрової стратегiї.
Взаємозв'язок стратегії розвитку органiзацiї, стратегії управлiння персоналом та кадрової
полiтики. Механiзм розроблення та реалізації стратегії упрiвлiння персоналом.
Прогнозування в роботi з персоналом як основа розроблення кадрової стратегiї.
Тема 4. Кадрове планування в органiзацiях
Поняття кадрового планування. Мета та завдання планування роботи персоналом на
пiдприємствi. Види планування: стратегiчне, тактичне, операцiйне (поточне). Фактори, що
впливають на визначення потреб у персоналi. Поняття маркетингу персоналу та його функцiї.
Методи визначення потреб пiдприємства у персоналi. Характеристика методiв планування
персоналу. Планування чисельностi персоналу за категорiями посад: основна та додаткова
потреби у пepcoнaлі. Аналiз внутрiшнiх та зовнiшнiх джерел майбутнiх потреб у персоналі.
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Способи нормування pecypciв.
Оперативний план роботи з персоналом в органiзацiї. Iндивiдуальний план працiвника.
Структура iнформацiї про персонал.
Тема 5. Органiзацiя набору та вiдбору персоналy
Змiст процесу набору та наймання працiвникiв. Ocновнi джерела iнформацiї про вaкaнciї.
Визначення вакантних мiсць. Формування вимог до претендентiв. Професiограма: модель
спiвробiтника i модель посади. Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих
кандидатiв для вiдбору. Характеристика джерел залучення кандидатiв. Роль кадрових агентств.
Професiйна орiєнтацiя та профорiєнтацiйна робота. Методи та форми професійної
орiєнтацiї. Профорiєнтацiя: суть i завдання, органiзацiя роботи. Методи управлiння
професійною орієнтацією працiвникiв. Зарубiжний досвiд.
Моделi та методи вiдбору працiвникiв. Критерії вiдбору працiвникiв. Загальнi процедури
найму персоналу в органiзацiях. Етапи вiдбору кадрiв. Професiйний вiдбiр персоналу.
Первинний вiдбiр. Texнiкa проведення телефонної розмови з приводу працевлаштування.
Анкетування. Правила проведення iнтерв'ю з представниками рiзних рівнів управлiння
органiзацiї. Види спiвбесiд. Довiдки про кандидата. Спiвбесiда з керівником пiдроздiлу.
Аналiзування та оцінювання індивідуальних вiдмiнностей претендентiв, їх зiставлення.
Випробування. Рiшення про найм.
Трудова адаптацiя та її види: органiзацiйна, соцiально-психологiчна, професiйна,
психофiзiологiчна. Первинна та вторинна адаптацiя. Входження та iнтеграцiя. Швидкiсть
трудової адаптацiї та фактори, що її зумовлюютъ. Керівнa i виховна роль керiвника та
менеджера персоналу. Iнструктаж. Наставництво.
Тема 6. Органiзування дiяльностi та функцiї служб персоналу
Призначення та роль сучасних служб персоналу в органiзацiї. Стан, проблеми i тенденцiї
розвитку кадрових служб. Основнi функцiї та вiдповiдальнiсть кадрових служб.
Статус, органiзацiйна побудова та принципи розподiлу повноважень мiжпрацiвниками
кадрових служб.
Ролi та функції менеджера з персоналу в органiзацiї роботи кадрової служби. Вимоги до
дiлових, професiйних та особистiсних рис менеджера з персоналу.
Iнформацiйне та методичне забезпечення служби персоналу. Автоматизованi програми з
управлiння персоналом. Ocновнi регламентуючi документи в організації діяльностi кадрових
служб. Органiзацiя облiку та звiтностi з персоналу. Заходи з охорони та безпеки кадрової
iнформацiї в органiзацiї.
Тема 7. Формування колективу органiзацiї
Колектив як соцiальна група. Ознаки колективу: єднiсть мети, умовна вiдокремленiсть,
органiзацiйна та територіальна єднiсть. Функції колективу та його різновиди в органiзацiї. Роль
керiвника та менеджера з персоналу у формуванi колективу.
Види структур трудового колективу: функцiональна, професiйно-квалiфiкацiйна,
соцiально-демографiчна, вікoвa, соцiально-психологiчна, соцiально-класова.
Колектив як вища форма ввутрішньої органiзацiї групи. Ознаки колективу. Принципи та
етапи процесу створення трудового колективу. Роль корпоративної культури у формуванi
колективу органiзацiї: норми, цiнностi, традиції. Формальна i неформальна структура трудового
колективу. Типи формальних груп в органiзацiї. Фактори утворення неформальних груп та
ocновнi ознаки їх iснування. Рiзновиди малих груп в управлiннi персоналом. Чинники
ефективної роботи групи. Специфiка жіночих колективiв.
Тема 8. Згyртованiсть та соцiальний розвиток колективу
Згуртованiсть колективу: cyтнicть i стадiї. Особливостi управлiння персоналом на етапах
розвитку колективу. Колективи згyртованi, розчленованi та роз'єднанi. Фактори, що впливають
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на згуртованiсть колективу. Поняття про команду та командну роботу в управлiннi персоналом.
Колектив i команда: спiльне та вiд'ємне.
Соцiально-психологiчнi особливостi колективу як об'єкта управлiння. Психологiчна
сумісність членiв колективу та чинники, що її обумовлюють. Соцiальнi ролi особистостi.
Вимоги до психологiчних якостей працiвникiв i керiвникiв сучасних органiзацiй. Методи
вивчення соцiально-психологiчного клiмату в колективi.
Cyтнicть i значення соцiального розвитку колективу. Змiст, етапи розробки проекту,
затвердження та реалiзацiя плану соцiального розвитку. Характеристика основних роздiлiв i
документальне вiдображення. Методи збирання соціальної iнформацiї.
Тема 9. Оцiнювання персоналу в органiзацiї
Оцiнювання персоналу в сучаснiй органiзацiї. Cyтність та різновиди оцiнювання
персоналу за цiлями. Критерiї та методи оцінювання пepcoнaлy. Якiснi, кiлькiснi та комбiнованi
методи ділового оцінювання працівників органiзацiї.
Ocновнi принципи ефективного ділового оцінювання працiвникiв. Оцiнювання якостi
роботи рiзних категорiй персоналу. Методи оцінювання управлiнського персоналу: за діловими
якостями, за складнiстю виконуваних функцiй, за результатами та цiлями дiяльностi.
Критерiї та різновиди ділового оцінювання керiвникiв: оцінювання результатiв основної
та другорядної дiяльностi, оцiнюванн яповедiнки в колективi, виконання функцiй з управлiння
колективом та оцінювання результатiв роботи пiдлеглих. Показники оцінювання рiзних
категорiй посад керiвникiв.
Ocновнi критерії оцінювання спецiалiстiв: рівень квалiфiкацiї, творчiсть i винахiдливiсть,
iнiцiативнiсть, виконавська i трудова дисциплiна. Оцiнювання робiтникiв i службовцiв: piвeнь
кваліфікації, виконавська i трудова дисциплiна, якiснi показники роботи, дотримання правил
технiки безпеки тощо.
Атестування персоналу: cyтнicть та види. Призначення та змiст атестаційної кoмiciї.
Органiзацiя та порядок проведення атестацiї персоналу. Змiст атестацiї для рiзних
категорiй персоналу. Документальне супроводження атестацiї. Використання результатiв
атестації персоналу.
Тема 10. Управлiння розвитком i рухом персоналу органiзацiї
Загальний i професiйний розвиток персоналy. Cyтнicть та завдання професiйного розвитку
персоналу. Виявлення та аналiзування потреб персоналу. Навчання персоналу.
Програми пiдготовки персоналу. Професiйна пiдготовка, пiдвищення кваліфікації,
перепiдготовка.
Пiслядипломна та додаткова ocвiтa. Стажування. Змiст понять «самоосвiта»,
«саморозвиток». Перспективи професiйного зростання в Укpaїнi.
Поняття про трудову кар'єру та службове зростання. Планування та управлiння
службовою кар'єрою працiвникiв. Моделi кар'єри: горизонтaльна та вертикальна. Фактори, що
визначають напрям та швидкiсть кар'єри. Створення вiдповiдних умов для кар'єрного зростання
працiвникiв.
Управлiння мобільністю кадрiв. Аналiзування потреб та оцiнка плану розвитку персоналу.
Планування та пiдготовка кадрового резерву. Формування списку кадрового резерву за
категорiями персоналу. Особливостi пiдготовки резерву управлiнських кадрiв.
Ротацiя кадрiв як, форма руху i підвищення кваліфікації працiвникiв. Перемiщення,
переведення на iншу посаду, роботу. Сумiщення професiй.
Види кадрових нововведень. Iнновацiйний потенціал працiвника.
Тема 11. Управлiння процесом вивiльнення персоналу
Причини та фактори вивiльнення персоналу. Процедура звiльнення. Соцiальнi та
виробничі критерiї вибору працiвникiв на звiльнення. Соцiальнi гарантiї. Особливостi виходу
працівникiв на пенсiю як форма звiльнення. Поняття та значення абсентеїзму.
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Управлiння плинністю кадрiв та фактори, що їx зумовлюють. Показники абсолютнi та
вiдноснi. Типовi порушення трудової та виконавської дисциплiни, причини їx виникнення.
Нещаснi випадки. Дисциплiнарний вплив. Розробка заходiв iз регулювання плинностi
персоналу.
Управлiння якiстю трудового життя працівників органiзацiї. Управлiння безпекою
персоналу: технікa безпеки та охорони здоров'я працiвникiв в органiзацiї. Профiлактичнi та
протиепiдемiчнi заходи в управлiннi персоналом на пiдприємствi.
Тема 12. Соцiальне партнерство в органiзацiї
Соцiальне партнерство як засiб узгодження iнтepeciв роботодавця i працiвникiв.
Механiзм функцiонування системи соцiального партнерства: функцiї i завдання,
законодавча база. Iнтереси роботодавця i працiвникiв: спiльнiсть i розбiжнiсть, ймoвірність
виникнення i загострення конфлiктiв.
Колективний договiр як засіб зміцнення соцiального партнерства. Сторони та змiст
колективного договору. Порядок укладання та реєстрацiї колективного договору. Строк
чинностi колективного договору та контроль за його виконанням.
Регулювання соцiально-трудових вiдносин в органiзацiї. Громадськi органiзацiї. Роль
профспілкової органiзацiї у представництвi iнтepeciв найманих працiвникiв.
Тема 13. Ефективнiсть управлiння персоналом
Система економiчних, соцiальних та органiзацiйних показників управлiння персоналом:
cyтнicть та змiст. Критерiї ефективності управлiння персоналом. Комплексна оцінка
ефективності управлiння персоналом: cyтнicть, переваги та недолiки у застосуваннi. Методи
оцінювання ефективності результатiв роботи персоналу. Взаємозалежнiсть ефективності
діяльності пiдприємства та результатiв роботи персоналу. Показники оцінювання ефективності
діяльності пiдроздiлiв з управлiння персоналом. Ефективнiсть витрат на пepcoнaл. Роль
кадрового аудиту та кадрового консультування в пiдвищеннi ефективності управлiння
персоналом.
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3 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
3.1 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ПУБЛІЧНЕ
АДМІНІСТРУВАННЯ»
1. Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його еволюція.
2. Формування та розвиток ідей управління суспільством.
3. Публічне управління в контексті неокласичної теорії управління.
4. Етапи формування, функції та види громадського суспільства.
5. Основа і інститути громадського суспільства.
6. Громадське суспільство як сфера формування єдиного комплексу цінностей та відносин.
7. Публічна влада та публічне адміністрування.
8. Влада як основний засіб публічного адміністрування.
9. Держава як суб’єкт політичної влади. Поняття економічної влади (їх взаємодія).
10. Поняття «лобізму».
11. Поняття публічної муніципальної влади.
12. Поняття місцевого самоврядування. Основні фактори його формування.
13. Сфери управління та компетенції місцевого самоврядування.
14. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування.
15. Посадові особи та вибори органів місцевого самоврядування.
16. Місцеві референдуми.
17. Загальні збори громадян.
18. Органи самоорганізації населення.
19. Управління суспільством – головне призначення публічного адміністрування.
20. Загальний закон соціального управління – залежність управляючого впливу від стану
системи та зовнішнього середовища.
21. Принципи, що регулюють адміністрування як соціально-політичний, соціальноекономічний та соціально-культурний процеси.
22. Управління як визначальна функція публічного адміністрування.
23. Система управління. Об’єкт та суб’єкт управління.
24. Поняття управлінського рішення.
25. Послідовність прийняття управлінського рішення в публічному адмініструванні.
26. Роль конкуренції в процесі прийняття рішення.
27. Формування «дерева цілей».
28. Головне призначення публічного адміністрування.
29. Загальний закон соціального управління.
30. Загальносистемні принципи публічного адміністрування.
31. Управлінське рішення як наукова категорія.
32. Пріоритетність публічного вибору цінностей та цілей.
33. Визначення цінностей та цілей – визначальна ланка прийняття рішень.
34. Взаємовідношення суб’єкта та об’єкта прийняття рішень.
35. Послідовність етапів прийняття рішень.
36. Структура механізму та органів публічного адміністрування.
37. Принципи організації діяльності органів публічного адміністрування.
38. Форми організації публічного адміністрування.
39. Методи публічного адміністрування.
40. Стиль публічного адміністрування.
41. Типологізація органів публічного адміністрування.
42. Проблеми вибору найкращої форми правління.
43. Бюрократія як наукова категорія.
44. Теорія бюрократії М.Вебера.
45. Сучасні підходи в оцінюванні бюрократії.
46. Публічна служба.
47. Основні ознаки та атрибути бюрократії.
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48. Політизація вищого чиновника.
49. Поняття корупції та корупційних дій.
50. Нормативно-правова база антикорупційної діяльності.
51. Фактори запобігання проявам корупції: політичний, нормативно-правовий,
організаційний, економічний, кадровий, морально-психологічний.
52. Вимір продуктивності, результативності та ефективності публічного адміністрування.
53. Поняття та критерії результативності та ефективності публічного адміністрування.
54. Фактори результативності та ефективності публічного адміністрування.
55. Контрактна система і неокорпоративізм.
56. Шляхи підвищення результативності та ефективності публічного адміністрування.
57. Правопорушення та відповідальність.
58. Відповідальність органів державної влади в сфері публічного адміністрування.
59. Відповідальність органів і осіб, які не перебувають на державній службі у сфері
публічного адміністрування.
60. Відповідальність державних, комунальних та недержавних організацій.
3.2 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ»
1. Школи менеджменту.
2. Основні положення теорій «Х» та «У» МакГрегора.
3. Функції управління організацією (А.Файоль).
4. Принципи управління по А.Файолю.
5. Теорія бюрократичної побудови організації.
6. Цілі організації та їх основні направлення.
7. Вимоги до цілей.
8. Комунікація в управлінні.
9. Характеристика процесу прийняття рішення.
10. Моделі прийняття рішення.
11. Основи влади.
12. Міжособистісний конфлікт та можливості його вирішення.
13. Теорія потреб Маслоу.
14. Теорія набутих потреб МакКлелланда.
15. Теорія очікування.
16. Стратегії концентрованого росту.
17. Стратегії інтегрованого росту.
18. Стратегії диверсифікованого росту.
19. Стратегії скорочення.
20. Матриця Томпсона і Стрикленда.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

3.3 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ«УПРАВЛIННЯ
ПЕРСОНАЛОМ»
Поняття, цілі і організаційна структура організацій.
Склад і структура персоналу.
Управління персоналом: суть, завдання, основні принципи.
Методи управління персоналом.
Основні елементи (підсистеми) управління персоналом.
Суть і завдання кадрової політики.
Стиль керівництва.
Ресурсне забезпечення управління персоналом.
Організація кадрового діловодства.
Документальне забезпечення обліку та руху персоналу.
Зміст, завдання та принципи кадрового планування.
Методи визначення потреб персоналу.

13

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Організація, джерела залучення і методи підбору персоналу.
Суть контрактної форми найму.
Суть професійного розвитку персоналу та завдання управління ним.
Організація, методи та форми професійного навчання персоналу.
Типи, етапи та цілі кар’єри.
Суть і функції соціального партнерства в організації.
Колективний договір – основа соціального партнерства.
Управління плинністю кадрів в організації та організація і способи звільнення персоналу.
Нормування праці та суть робочого часу.
Суть, різновиди та причини конфліктів.
Стратегії та методи управління конфліктами.
Механізм та методи управління дисципліною.
Поняття та завдання атестації персоналу, організація і методи атестації.
Суть і функції оплати праці.
Принципи організації оплати праці та форми оплати праці.
Управління мотивацією та організація мотивації на підприємстві.
Загальні засади ефективності управління персоналом організації.
Економічна і соціальна ефективність менеджменту персоналу.
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