НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРОГРАМА
додаткового вступного випробування
для вступників на навчання на факультет соціально-економічного
управління денної та заочної форм навчання
для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 281 – “Публічне управління та адміністрування”
галузі знань 281 “Публічне управління та адміністрування”
за освітньо-професійною програмою “Публічне управління та
адміністрування” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст, здобутого за непрофільним напрямом підготовки
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«ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»
1.

Поняття менеджменту та його загальна характеристика

2.

Історичні етапи розвитку теорії та практики менеджменту

3.

Поняття та загальні характеристики організацій як сфери діяльності

4.

Планування як функція управління

5.

Організація у складі функцій менеджменту

6.

Сутність та зміст функціональної діяльності з мотивації праці

7.

Функція контролю
«ОСНОВИ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ»

1.

Методологічні засади теорії організації

2.

Організація як система

3.

Організація як елемент суспільства

4.

Організаційний процес і управління

5.

Організаційне проектування

6.

Культура організації
«ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ»

1.

Предмет і метод економічної теорії.

2.

Економічні системи. Типи сучасних економічних систем та їх

еволюція.
3.

Капітал його сутність та види. Обіг і кругообіг капіталу.

4.

Робоча сила як товар. Форми і системи заробітної плати.

5.

Суспільне виробництво та його сутність.

6.

Гроші та їх функції. Закони грошового обігу.

7.

Ринкова рівновага. Рівноважна ціна.

8.

Власність. Право власності та її форми.

9.

Світове господарство та міжнародні економічні відносини.

10.

Держава та її економічні функції.
«ПСИХОЛОГІЯ»

1.

Психологія як наука.

2.

Розвиток психології як науки.

3.

Особистість та її психіка

4.

Пам'ять

5.

Мислення та інтелект

6.

Емоції та почуття

7.

Воля та увага.

8.

Соціальна психологія як наука.

9.

Соціальна психологія особистості

10.

Психологія міжособистісної взаємодії

11.

Психологія між групової взаємодії

Орієнтований перелік питань до вступного іспиту:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Система - це:
Організація - це:
Структура – це:
Спільнота – це:
Управління - це:
Особистість – це:
Культура – це:
У перекладі з грецької термін ―психологія‖ означає:
Отримання людиною даних про власні психічні процеси і стани
Головний засіб міжособистісного спілкування – це:
Обов'язковою умовою розвитку мислення дитини є:
Подолання внутрішніх і зовнішніх труднощів - необхідний компонент:
Сукупність стійких властивостей особистості, що виявляються у
відносинах, це:
14. Динаміка реакцій і переживань особистості це:
15. Інтелект особистості:
16. Найбільш продуктивним є запам’ятовування:
17. Самостійність мислення – це:
18. Менеджмент – це:
19. Згідно з теорією мотивації А. Маслоу, прагнення людини до поваги та
визнання з боку оточуючих, почуття самоповаги є типовим проявом:
20. Репутація, добре ім’я, образ, що склався у клієнтів, партнерів,
суспільства під впливом результатів діяльності організації формують:
21. Вартість це
22. Інфляція викликає в економіці такі наслідки
23. Державне регулювання економіки в умовах ринку — це
24. Ціна – це
25. Економічні системи різняться
26. Ринок – це
27. До функції ринкової системи належить
28. Що усуває дефіцит товарів в умовах ринкових відносин
29. Чим відрізняється ВНП від ВВП
30. Національне багатство держави включає

