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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Вступник має надати відповіді на три питання, які оцінюються як
«зараховано» або «незараховано». Підсумкова оцінка «зараховано»
виставляється за результатами трьох відповідей за умови, що кожна з них
оцінена як «зараховано».
«Зараховано» одержують абітурієнти, які:
– всебічно, систематично і глибоко володіють матеріалом, вміють
самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїли основну й
ознайомлені з додатковою літературою, що рекомендована програмою.
Розуміють взаємозв'язки основних понять дисципліни для професії, яку вони
набувають. Проявляють нахили до наукової роботи;
– в загальному роботу виконали, але з певною кількістю помилок.
Опанували навчально-програмний матеріал, успішно виконали завдання,
передбачені програмою, засвоїли основну літературу, що рекомендована
програмою;
– знають основний навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному
для подальшого навчання і використання його у майбутній професії, виконують
завдання непогано, але із значною кількістю помилок, ознайомлені з основною
літературою, яка рекомендована програмою.
«Незараховано» одержують абітурієнти, які погано оволоділи навчальнопрограмним матеріалом, допускають велику кількість помилок під час
виконання завдань, передбачених програмою та не можуть продовжувати
навчання без додаткових знань з певної дисципліни.

ПИТАННЯ
додаткового фахового вступного випробування
«Публічне управління та адміністрування»
1. Базові стратегії функціонування організації.
2. Види організаційних структур управління та їх характеристика.
3. Види планування у менеджменті: стратегічне та оперативне.
4. Види стратегічного управління
5. Види управлінського контролю: попередній, поточний, кінцевий.
6. Визначення понять «управління» та «менеджмент». Зв'язок менеджменту з
бізнесом. Різновиди менеджменту.
7. Відповідальність у менеджменті: сутність, види, характеристика.
8. Влада та вплив. Форми впливу та влади: переваги та недоліки їх
застосування.
9. Внутрішні складові організації. Організація як соціотехнічна система.
10.Вплив економічних факторів на діяльність організації.
11.Вплив політичних факторів на діяльність організації.
12.Економічні та неекономічні способи мотивації.
13.Етапи процесу контролювання: встановлення стандартів, співставлення
досягнутих результатів із встановленими стандартами, прийняття
необхідних корегуючи дій.
14.Ефективність управління персоналом
15.Застосування способів моделювання з метою вибору найоптимальніших
рішень.
16.Згуртованість та соціальний розвиток колективу
17.Зміст та еволюція поняття «мотивація». Початкові теорії мотивації.
18.Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації
19.Класифікація методів прийняття управлінських рішень.
20.Комунікаційний процес. Елементи та стадії комунікаційного процесу.
21.Комунікаційні стилі. Мистецтво спілкування між людьми.
22.Комунікації та ефективність управління. Види комунікацій.
23.Конкуренти. Модель конкурентних сил.
24.Менеджер і підприємець. Загальні аспекти управлінської діяльності.
25.Міжнародне оточення. Різновиди міжнародного бізнесу.
26.Міжособистісні комунікації. Перешкоди в міжособистісних комунікаціях.
27.Моделі науки управління: характеристика та особливості.
28.Неформальні та формальні методи прогнозування.
29.Оперативне планування. Етапи оперативного планування.
30.Організаційна культура в організації.
31.Організаційні комунікації. Перешкоди в організаційних комунікаціях та їх
усунення.

32.Організація і зовнішнє середовище. Характеристики зовнішнього
середовища.
33.Організація набору та відбору персоналу
34.Організування діяльності та функції служб персоналу
35.Особистість в організації. Вплив лідерства та груп на особистість.
36.Особливості технології послуг. Інформаційні технології.
37.Оцінювання персоналу в організації
38.Первинні та вторинні потреби. Винагороди: зовнішні і внутрішні.
39.Повноваження, обов’язки, відповідальність.
40.Показники ефективності управління.
41.Постачальники як фактор безпосереднього оточення.
42.Правове регулювання діяльності організації.
43.Природа і особливості управлінської праці. Класифікація управлінського
персоналу.
44.Процесний підхід в мотивуванні. Процесуальні теорії мотивації.
45.Результативність і ефективність менеджменту.
46.Системи розподілу прав та відповідальності в організації.
47.Соціальне партнерство в організації
48.Споживачі як фактор безпосереднього оточення.
49.Способи оцінювання організаційної структури управління.
50.Стратегічне планування
51.Стратегічне планування як різновид управлінської діяльності. Етапи
стратегічного планування.
52.Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства
53.Структура організації. Спеціалізований розподіл праці. Обсяг управління.
Різновиди структур.
54.Структура управління як центральний елемент організаційного механізму.
55.Сутність делегування повноважень. Переваги делегування.
56.Сутність організаційної діяльності.
57.Сутність, призначення та класифікація управлінських рішень.
58.Сутність, роль і завдання планування як виду управлінської діяльності.
59.Суть лідерства. Типологія лідерів. Процедури управління процесом
лідерства.
60.Тактичне планування. Розробка тактичних планів.
61.Теорії лідерства: теорія рис характеру індивідуума; теорія поведінки;
теорія випадків.
62.Технологія. Існуючі класифікації технологій.
63.Типологія стилів керівництва. Демократичний та автократичний стилі
керівництва.
64.Управління і успіх організації. Складові успіху організації.
65.Управління персоналом у системі менеджменту організацій

66.Vnpanninns repcoHanoM .xK coqialrHa cl{creMa
67 .Y tp ann innx ilp oqecoM sLIeimHeHHt rlep coHaJIy
68.Vupauinns po3B?IrKona i pyxola repcoHany opranisaqii

69.(Darcropu QoprvrynaHHr

crpyKrypll arrapry yupanninnx.

Jlinifina,

SynrcqionaJrbHa ra ninifino-urra6na cricreMll ynpannincbKLTx siAHocvH.
70.(Darropu, ilIo Brrnr4Barorb Ha rrpoqec npufinxrrx ynpauiHcbKllx pllneHb.
71.@opvryBaHlur eSexrznnoro crr,rJrro ri4epctna. Mopa-rrrni -srocri ni4epa.

opraHisaqii
73.@yurqii i rliri KoHrponroBaHHr. KoHrpors .rr Synrqi-s cair,toueHeAxMeHry.
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