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АНОТАЦІЯ 

 
Метою вступних випробувань є комплексна перевірка знань абітурієнтів,  

які  вони  отримали  в  результаті  вивчення  циклу  дисциплін, передбачених  
освітньо-професійною  програмою  та  навчальними  планами  у відповідності з 
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст та магістр. 

Вступник  повинен  продемонструвати  фундаментальні  і  професійно-
орієнтовані  уміння  та  знання  щодо  узагальненого  об’єкта  праці  і  здатність 
вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня. 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що 
абітурієнт повинен: 

знати: 
 базові знання татермінологічну базу адміністративного 

менеджменту, особливості адміністративного менеджменту на 
різних етапах життєвого циклу підприємств та установ; 

 специфіку управління різними видами підприємств та їх об'єднань, 
психологічні аспекти управлінської діяльності менеджерів 
інституційного рівня; 

 організаційний механізм адміністративного менеджменту 
організації, форми адміністративного контролю;  

 сучасні технології та методи адміністрування; 
вміти: 
 формувати професійну компетентність менеджера-адміністратора 

щодо створення цілісної системи успішного управління 
організацією; 

 використовувати теоретичні основи управління організаціями 
різних організаційно-правових форм;  

 аналізувати та використовувати на практиці принципи, методи і 
засоби управління результативністю та якістю адміністративного 
менеджменту організації; 

 застосовувати різноманітні форми адміністративного впливу, 
контролю та регулювання діяльності.  

Організація  вступного  випробовування  здійснюється  відповідно  до 
Правил прийому до Центральноукраїнського національного технічного 
університету в 2022 році. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Перелік питань з курсу"Адміністративний менеджмент" 
1. Теорія адміністративного менеджменту. 
Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту. Класична 

адміністративна школа: А.Файоль, Л.Урвік, Г.Черч, Дж. Муні, А.Рейлі. Теорія 
адміністративної організації ідеального типу М. Вебера. Сучасна концепція 
адміністративного менеджменту. Принципи адміністративного управління. Критика 
концепції адміністративного менеджменту. Управлінський бюрократизм. Проблеми й 
перспективи розвитку адміністративного менеджменту в умовах хаосу та 
невизначеності. Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах та 
цивілізаціях: вплив національних традицій, культур та менталітету. 

2.  Система адміністративного менеджменту та апарат управління. 
Система адміністративного управління (AdministrativeManagementSystem - 

AMS). Категорії адміністративного менеджменту. Структура AMS. Рівні формування 
AMS. Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях (businessadministration), 
некомерційннх та громадських організаціях (publicadministration). Адміністративні 
органи управління та їх різновиди. Адміністрація (апарат управління) як орган 
адміністративного управління та суб’єкт адміністративного менеджменту, її форми, 
завдання, функції та структура. Сутність і значення процесу адміністративного 
менеджменту. Складові процесу адміністративного менеджменту: функції 
(технологія), методи, управлінські рішення. Менеджер-адміністратор як ключовий 
елемент системи адміністративного управління та суб’єкт адміністративного 
менеджменту. Зміст діяльності, функції й завдання менеджера-адміністратора. 
Адміністративні посади та їх ієрархія. Вимоги до сучасного менеджера-
адміністратора. 

3.  Планування в адміністративному менеджменті. 
Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування. 

Принципи адміністративного планування. Рівні адміністративного планування. 
Методичні основи адміністративного планування. Методи розробки планів. Графіки 
виконання робіт. Стратегічне бачення., прогнозування і програмування. 
Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації. Цільові 
комплексні програми. Короткотермінові та оперативні плани. Календарні плани. 
Маршрутні карти. Індивідуальні плани. 

4.  Організовування праці підлеглих та проектування робіт. 
Сутність організування діяльності адміністрації та її роль в адміністративному 

менеджменті. Організування структури адміністрації. Закріплення повноважень, 
обов’язків та відповідальності працівників адміністрації підприємства. Делегування 
повноважень. Централізація та децентралізація управлінських повноважень б апараті 
управління. Конкретизація відповідальності. Формування внутрішніх регламентів. 
Методичні основи проектування організаційних структур адміністративного 
управління. Фактори, які впливають на процес проектування. Процедура 
проектування організаційних структур адміністративного управління. Інструменти 
проектування. Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна 
спеціалізація адміністративного управління. Види департаменталізації. 
Адміністративні одиниці. Масштаб керованості. Побудова ієрархії адміністративного 
управління б апараті управління. Концепція проектування роботи. Аналіз роботи. 
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Зміст, вимоги та контекст роботи. Параметри роботи. Сприйняття змісту роботи. 
Зв'язок технології та проектування роботи. Моделі проектування робіт. 

5.  Мотивування працівників апарату управління. 
Форми мотивування адміністративних працівників. Запобігання демотивації. 

Роль посадових окладів, надбавок та премій у мотивуванні апарату правління. 
Нетрадиційні підходи до мотивування працівників апарату управління. Побудова 
систем стимулювання адміністрації. 

6.  Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті. 
Види контролювання діяльності апарату управління. Попередній, поточний та 

завершальний контроль діяльності апарату правління. Особливості та умови 
контролювання адміністративної діяльності. Зміст адміністративного та виконавчого 
контролю. Принципи адміністративного контролю. Види адміністративного 
контролю. Зовнішній та внутрішній адміністративний контроль. Адміністративні 
стандарти. Суцільний та вибірковий способи контролю. Візуальні та автоматизовані 
види контрольного спостереження. Інструменти адміністративного контролю. 
Бюджетний контроль, адміністративний аудит, статистичне спостереження, особисте 
спостереження, доповідь, звіт, нарада. Особливості регулювання адміністративної 
діяльності в організації. Регулювання як спосіб усунення відхилень і недоліків 
адміністративної діяльності.  

7. Організація бізнес-процесів на підприємстві. 
Поняття бізнес-процесу. Моделювання бізнес-процесів. Технологія 

ідентифікації системи процесів компанії. Реалізація процесного підходу в рамках 
різних типів структур управління.  

8.  Реструктуризація управління підприємством. 
Поняття реструктуризації. Удосконалення структури управління компанією. 

Удосконалення існуючих та розробка принципово нових (реінжиніринг) бізнес- 
процесів. 

9. Адміністративні методи управління. 
Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація. Організаційно- 

розпорядчі та адміністративно-розпорядчі методи. Накази, розпорядження, усні 
вказівки. Сучасні підходи до розробки регламентів. Особливості регламентації у 
сфері обслуговування. Документаційне, інформаційне, правове, кадрове і технічне 
забезпечення системи адміністративного менеджменту. Адміністративне діловодство 
в організації. Природа адміністративної влади. Персоналізація та персоніфікація 
влади. Типологія керівників і підлеглих. Авторитет керівника. Обов'язки, права та 
відповідальність підлеглих. Адміністративний вплив. Способи адміністративного 
впливу. Дисциплінарний вплив. Організація дисципліни та порядку. Розпорядження 
як спосіб реалізації адміністративної влади. Делегування влади підлеглим. 
Раціоналізація, демократизація та економізація відносин між підлеглими й 
адміністрацією. Колективне управління. 

10. Адміністрування управлінських рішень. 
Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту. 

Створення системи комунікацій і інформаційного забезпечення організації. Побудова 
комунікаційних мереж в апарату управління. Форми адміністрування управлінських 
рішень. Характеристика систем виконання управлінських рішень. Контроль 
ухвалених рішень. Оцінка реалізації управлінських рішень. Санкції і стимулювання. 

11. Сучасні технологи адміністративного менеджменту. 
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Інформаційні системи - основа сучасних технологій адміністративного 
менеджменту. Види та форми інформаційних систем в адміністративному 
менеджменті. Процесний підхід в адміністративному- менеджменті. Адміністративні 
ноу-хау. Адміністрування бізнес-процесів. Адміністративний менеджмент та 
концепція «заощадливого виробництва». Інтеграція системи адміністративного 
менеджменту з адміністративною системою управління організацією (ЕRP-системи). 
Адміністративний менеджмент і системи управління якістю за стандартами ISO. 

 
Рекомендована література 

1. Баринов В.А. Организационноепроектирование: учебник В.А. Баринов. - М.: 
Инфра-М: 2015. - 399 с. 

2. Керівництво  організацією:  навч.  посіб.  /  О.  Є.  Кузьмін,  Н.  Т.  Мала,  О.  
Г.  Мельник,  І.  С. Процик. —Л.: Вид-во нац. ун-ту «Львів, політехніка», 2008. —244 

3. Кондратова Е.П., Кононова О.В. Административный менеджмент: науч. 
Пособие. / Кондратова Е.П.: Кононова О.В. - Х.: 2014. - 130 с. 

4. Кудінова  М.  М.  Опорний  конспект  лекцій  з  навчальної  дисципліни  
«Адміністративний менеджмент»  для  студентів  спеціальності  6.03060104  
«Менеджмент  зовнішньоекономічної діяльності». –Х.:  ХНУ імені В. Н. Каразіна, 
2012. –100 с.  

5. Менеджмент: теорія і практика: навч. посіб.. А.А. Мазаракі.. Г.Є. Мошек, 
JI.A. Гомба та ін. - К.: Атіка, 2007. - 564 с. 

6. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджмент}': навч. посібУ Б.В. 
новіков. Г.Ф. Сініок, П.В. Круш. - К.: Центр навч. л-ри, 2014. - 560 с. 

7. Організаційна  культура  та  корпоративний імідж підприємства: навч. 
посібник / Т.О. Дяченко, Л. І. Скібіцька –К.: Освіта України, 2011. —248 с.  

8. Пуртов  В.  Ф.  Корпоративне  управління.  Підручник  /  В.  Ф.  Пуртов,  В.  
П.  Третяк,  М.  М. Кудінова –Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. –364 с. 

9. Райченко A.B. Административный менеджмент: учебник A.B. Райченко. - 
M.: ИНФРА-М, 2007. - 416 с. 

10. Скібіцька  Л.  І.,  Скібіцький  О.  М. Менеджмент:  Навчальний  посібник. —
К.:  Центр учбової  літератури, 2007.—416 с. 

11. Фридман А. Выили вас: профессиональнаяэксплуатацияподчиненных. - М.: 
Издательство «Добрая книга»: 2016 - 496 с. 

 
Перелік питань з курсу "Регіонально-адміністративний менеджмент" 

1. Предмет, завдання, цілі та функції дисципліни. 
2.Економічні засади регіонально-адміністративного менеджменту. 
3.Соціальні та соціокультурні засади регіонально-адміністративного 

менеджменту. 
4. Правові засади регіонально-адміністративного менеджменту в Україні. 
5. Державне регулювання регіонального розвитку. 
6. Адміністративно-територіальне управління в контексті децентралізації. 
7. Управління міськими агломераціями в контексті інноваційного 

регіонального розвитку. 
8. Регіональні концепції сталого розвитку. 
9. Управління фінансовими ресурсами регіонів. 
10. Управління природними ресурсами та охороною довкілля. 
11. Антикризовий регіонально-адміністративний менеджмент. 
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12. Формування механізму державного регулювання інвестицій в людський 
капітал на рівні регіону. 

13. Програма державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в 
Україні. 

14. Формування нової парадигми регіонально-адміністративного розвитку в 
Україні. 

 
Рекомендована література  

1. Адамовська В. С. Особливості державного та регіонального управління інвестиційним 
процесом в Україні як складової публічного управління та адміністрування / В.С. 
Адамовська // Фінансовий простір. – 2016. – №3. – С. 8-13. 

2. Анпілогов О. В. Визначення основних напрямів розвитку регіону як предмету 
адміністративно-правового регулювання  / О.В. Анпілогов // Вісник Запорізького 
національного університету. Юридичні науки. 2016. – №2. – С. 43-49. 

3. Боршош І. С. Функції обласної державної адміністрації як суб’єкта забезпечення 
законності та правопорядку у регіоні / І.С. Боршош // Право.ua. – 2018. – №2. – С. 27-32. 

4. Дем’янчук О. І. Сучасні характеристики та формування адміністративно-
територіальних одиниць у контексті децентралізації регіонального розвитку / О.І. Дем’янчук 
// Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. – 
2018. – №9. – С. 117-124. 

5. Державне та регіональне управління : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред. С. 
І. Архієреєв ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Іванченко І. С., 2018. – 127 с. 

6. Державне управління : [Навч. посіб.] / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. 
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Перелік питань з курсу"Електронне урядування" 
1. Вступ до електронного урядування. 
2. Поняття та сутність електронного урядування. Основні підходи до розгляду 

е-урядування. 
3. Зарубіжний досвід впровадження електронного урядування. 
4. Впровадження електронного урядування в Україні. 
5. Електронні послуги. 
6. Сутність та основні засади розвитку електронної демократії. 
7. Інструменти е-демократії. 
8. Електронне урядування в умовах мережевої війни. 
9. Електронний парламент. 
10. Захист інформації в системах електронного урядування. 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100343
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100343
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624490
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000156
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Вступний іспит складається з 50 тестових завдань однакової складності. 

Вірна відповідь оцінюються в 1 бал з подальшим переведенням в шкалу 100-
200 балів. 

\Таблиця (критерії оцінювання) 
переведення тестового балу вступного іспиту фахових випробовувань, 

обрахованого за 50-бальною шкалою, в шкалу 100-200 балів* 
 

Тестовий бал Рейтингова оцінка  Тестовий бал Рейтингова оцінка 
0 не склав  26 132 
1 не склав  27 134 
2 не склав  28 138 
3 не склав  29 140 
4 не склав  30 142 
5 не склав  31 145 
6 не склав  32 148 
7 не склав  33 151 
8 не склав  34 154 
9 не склав  35 157 
10 100  36 160 
11 102  37 163 
12 104  38 166 
13 106  39 169 
14 108  40 172 
15 110  41 175 
16 112  42 178 
17 114  43 181 
18 116  44 184 
19 118  45 187 
20 120  46 190 
21 122  47 193 
22 124  48 196 
23 126  49 199 
24 128  50 200 
25 130    
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