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ПРИКЛАД БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

для вступу на 2 КУРС навчання спеціальності  

«281 Публічне управління та адміністрування» 

ВАРІАНТ №***** 
1. До загальних функцій державного управління належать:  

А) адміністративно-політичні, економічні, соціальні, культурно-освітні; 

Б) стратегічне планування, прийняття управлінських рішень, організація діяльності, мотивація, 

контрольна функція; 

В) управління людськими ресурсами, фінансова діяльність та бюджетний процес, юридично -

судові, діловодство та документування, зв’язки з громадськістю. 

Г) забезпечення оборони країни, її національної безпеки, розвиток зовнішніх зв'язків, 

забезпечення правопорядку, правосудді суспільного становища, функціонування органів державної 

влади, регулювання відносин із релігійними установами тощо. 

2. За своїм предметом управлінська діяльність є: 

А)  науковою 

Б) інформаційною 

В) правовою 

Г) політичною 

3. До видів управлінських технологій належать: 

А) діагностування, проектування і реформування відповідних підсистем; 

Б) інформаційні, впроваджувальні і навчаючі технології; 

В) розв'язання соціальних конфліктів (конфліктологія); 

Г) всі відповіді правильні. 

4. Спосіб керування, властивий як приватному (або “бізнесовому”) управлінню відносно 

великими організаціями, так і державному управлінню носить назву: 

А) бюрократія 

Б) монополія 

В) олігополія 

Г) правильна відповідь відсутня 

5. Система державного управління, де державне управління ґрунтується на президентській 

формі правління і бінарній партійній системі називається:  

А) Американська система державного управління  

Б) Японська система державного управління  

В) Європейська модель державного управління  

Г) Соціалістична модель державного управління  

6. Управління діяльністю людських колективів здійснюється в системі:  

А)"людина-машина" 

Б)"людина-природа" 

В)"суб'єкт-об'єкт" 

Г)  “суб'єкт-суб'єкт” 

7. Формою виконавчої влади є:  

А) ієрархічно побудований адміністративний апарат; 

Б) центральні органи виконавчої влади;  

В) міністерства, державні комітети  

Г) уряд 

8. Повноваження, що їх набувають адміністрації шляхом передачі їм для виконання від 

інших суб'єктів за власним рішенням останніх або на підставі закону називаються:  

А) власні   

Б) загальні  

В) державні  

Г) делеговані 
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9. Надані законом окремі повноваження органів виконавчої влади органам місцевого 

самоврядування, реалізація яких пов'язана з виконанням функцій виконавчої влади на 

місцях і у виконанні яких виконкоми є підконтрольними та підзвітними відповідним органам 

виконавчої влади називаються: 

А) делеговані повноваження; 

Б) власні повноваження; 

В) місцеві повноваження; 

Г) регіональні повноваження.  

10. Управління виробничо-технічними процесами і фізичними тілами здійснюється у системі: 

А) "людина-машина" 

Б) "людина-природа" 

В) "суб'єкт-об'єкт" 

Г)  “суб'єкт-суб'єкт” 

11. Основний суб'єкт місцевого самоврядування за Конституцією України: 

А) територіальна громада 

Б) ради місцевого значення 

В) ради обласного значення 

Г) селищний, сільський та міський голова 

12. Особливістю управління суспільством є існування двох механізмів управлінського впливу 

на власний розвиток: 

А) стихійного і свідомого; 

Б) відомого та таємного; 

В) позитивного і негативного; 

Г) суб’єктивного і об’єктивного. 

13. До адміністративних методів державного управління належать: 

А) індикативне планування, державне регулювання, грошово-кредитна та фінансова політика, 

захист та заохочення конкуренції, ціноутворення, податкова система, економічне стимулювання; 

Б) розпорядчі, регламентаційні, нормативні; 

В) правове регулювання, переконання та примус, субординація та координація; 

Г) соціальні, морально-етичні, психологічні. 

14. До правових методів управлінської діяльності належать: 

А) індикативне планування та розробку цільових державних програм, державне регулювання. 

грошово-кредитну та фінансову, антимонопольну політику, ціноутворення, податкову політику, 

економічне стимулювання; 

Б) переконання і примус та субординація і координація; 

В) соціальне прогнозування та планування, моральне стимулювання, створення сприятливого 

морально-психологічного клімату в колективі; 

Г) регламентаційні, розпорядчі та дисциплінарні. 

15. Частина соціальної інформації, яка виокремлена з її загального масиву за критеріями 

придатності до обслуговування державно-правових процесів формування й реалізації 

управлінських впливів носить назву: 

А) адміністративна; 

Б) управлінська; 

В) інформаційна; 

Г) політична. 

16. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є: 

А) парламент 

Б) уряд 

В) президент 

Г) суд  

17. Політико-правовий інститут народовладдя, через який здійснюється управління 

місцевими справами в низових адміністративно-територіальних одиницях шляхом 

самоорганізації жителів певної території за згодою та сприяння держави носить назву: 

А) державні адміністрації 
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Б) місцеве самоврядування 

В) публічна влада 

Г) місцеві ради 

18. Що слід розуміти під терміном «управління» і де переважно він застосовується? 

А)термін «управління» застосовується переважно до діяльності людей в сфері економіки; 

Б) термін «управління» є синонімом терміну «менеджмент», але він переважно застосовується до 

різних видів людської діяльності; 

В)термін «управління» не є синонімом терміну «менеджмент» і застосовується тільки до 

діяльності людей у сфері економіки. 

Г) немає правильної відповіді 

19. Що об’єднує суб’єкт та об’єкт управління? 

А) партнерство та однодумство; 

Б) спільне місце їх діяльності; 

В) спільна мета діяльності. 

Г) немає правильної відповіді 

20. Перерахуйте основні операції менеджменту щодо організації виконання рішень: 

А) реклама, звіт, план, наказ, розпорядження; 

Б) календарні строки, відповідальний виконавець, доведення рішення до виконавців, інструктаж 

виконавців, ресурсне забезпечення, облік і контроль, коригування рішень; 

В) інформаційне забезпечення процесу, визначення фінансових можливостей організації, 

відкриття рахунків у банках, проведення загальних зборів колективу, складання звіту за певний 

термін часу; 

Г) правильної відповіді немає. 

21. Вплив на керовану систему з метою максимального її функціонування, спрямованого на 

досягнення якісно нових завдань за рахунок циклічно здійснюваних переходів у якісно 

новий стан це -…  

А) управління  

Б) менеджмент  

В) адміністрування 

Г) немає правильної відповіді 

22. Теорія використання наукових методів, розроблених з урахуванням стандартів трудових 

операцій, відбір працівників з урахуванням наукових критеріїв їх здібностей та можливостей 

досягнення прийнятих стандартів та норм це -…  

А) адміністративна школа менеджменту (А.Файоль)  

Б) школа людських стосунків (Елтоу Мейо)  

В) школа наукового управління (Ф.Тейлор) 

Г) кількісна школа (П.Блокет) 

23. Теорія за якої управління є процес логічний, який підлягає формалізації і може бути 

викладений математично це -…  

А) кількісна школа (П.Блокет)  

Б) школа людських стосунків (Елтоу Мейо)  

В) теорія «X»-«У» (Д. Мак-Грегор) 

Г) адміністративна школа (А.Файоль) 

24. Теорія за якої управління має починатися з розробки цілей, згодом визначають функції, 

системи взаємодії і процеси це - …  
А) школа «соціальних систем» (А Честер Барнард, Герберт Саймон, Ігор Ансоф)  

Б) концепція управління за цілями (П.Друкер)  

В) кількісна школа (П.Блокет) 

Г)  школа людських стосунків (Елтоу Мейо)  

25. До найбільш поширених управлінських функцій належить:  

А) планування, організація, контроль, регулювання  

Б) класичні, діяльнісні та модернізовані  

В)за належністю до сфери діяльності, за стадіями (етапами) управління 

Г) немає правильної відповіді 
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26. Вид управлінської діяльності, спрямований на визначення мети, завдань управління, змісту 

управлінської діяльності, відповідальних за ті чи інші заходи та терміни їх виконання це -…  

А) планування  

Б) організація  

В) контроль 

Г) мотивація. 

27. Організаційне виконання рішення, створення мережі організаційних стосунків, які 

забезпечують цілісність, динамізм керуючої системи, органічну, найбільш ефективну 

взаємодію її компонентів це -…  

А) планування  

Б) організація  

В) контроль 

Г) регулювання 

28. Вид управлінської діяльності, спрямований на виявлення відхилень фактичних результатів 

управління від передбачених, з'ясування причин розходження мети та результатів 

управління це -…  

А) планування  

Б) регулювання  

В) контроль 

Г) організація 

29. Які теорії менеджменту визначають сучасний етап розвитку теорії менеджменту? 

А) ”ситуаційна” та ”наукового управління”; 

Б) ”людських відносин” та ”кількісна (математична)”; 

В) ”системна” та ”ситуаційна”; 

Г) ”адміністративна” та ”системна”. 

30. На якому аспекті управління робиться акцент у західній теорії менеджменту порівняно з 

вітчизняною? 

А) управління людьми; 

Б) управління фінансами; 

В) управління організацією; 

Г) управління працею. 

 


