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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Фахове вступне випробування проходить особа, яка вступає до Донецького 

національного медичного університету для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

28 Публічне управління та адміністрування. 

Фахове вступне випробування спрямовано на оцінювання спроможності 

претендентів навчатися за освітньою програмою «Публічне управління та 

адміністрування у галузі охорони здоров’я» на другому рівні вищої освіти. 

Програма враховує профіль освітньої програми «Публічне управління та 

адміністрування у галузі охорони здоров’я» зі спеціальності 281 Публічне управління 

та адміністрування, зокрема програмні компетентності, які формуються\набувають 

подальшого розвитку у здобувачів ступеню магістра публічного управління та 

адміністрування у галузі охорони здоров’я.  

У програмі викладено зміст ключових тем з основ держави та права, 

менеджменту, економіки, знання яких є базовими для опанування освітньою 

програмою і досягнення програмних результатів на другому рівні вищої освіти; 

подано формат проведення фахового вступного випробування та критерії 

оцінювання. 

 
ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Екзаменаційний білет містить 25 тестових завдань з основ державного 

управління, що включають питання за всіма сімома темами програми вступного 

випробування. Тестові завдання мають різний рівень складності.  

1. Завдання №№ 1-10 – тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

2. Завдання №№ 11-20 – тестові завдання з вибором кількох правильних 

відповідей. 

3. Завдання №№ 21-25 – відкриті тестові завдання. 

На виконання цих тестових завдань відводиться 60 хвилин. 

 

ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

Модуль 1. Основи держави та права 
Сутність управління та його роль у суспільстві. Держава як об’єкт управління. 

Термінологічна система державного управління. Закономірності державного управління. 

Принципи державного управління. Суб’єкти та об’єкти державного управління. 

Управлінська діяльність як різновид соціальної діяльності. 
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Нормативно-правова регуляція державного управління у сфері охорони здоров’я. 

Публічна політика у сфері охорони здоров’я в Україні. Законодавство у сфері охорони 

здоров’я. Громадське здоров’я як показник національної безпеки держави.  

Правова відповідальність посадових осіб державного управління. Культура та етика 

державного управління. 

Функції державного управління. Характеристика функцій держави та державного 

управління. Аналітична функція державного управління. Система планування в державному 

управлінні. Прогнозування в державному управлінні. Організація та координація в 

державному управлінні. Контроль у державному управлінні. Комунікація як функція 

державного управління. Мотивування персоналу в державному управлінні. 

Цільові аспекти та завдання державного управління. Організаційна структура 

державного управління. Просторовий аспект державного управління. Кадрове забезпечення 

державного управління. Інформаційне забезпечення державного управління. Публічність та 

демократія як основи сучасної організації управління.  

Характеристика елементів системи місцевого самоврядування в Україні. Електронне 

урядування як нова форма організації державного управління. Цілі сталого розвитку як 

стратегічні орієнтири розвитку України. Роль органів місцевого самоврядування у 

покращенні надання послуг з охорони здоров’я територіальній громаді. 

 

Модуль 2. Основи менеджменту 

Поняття і сутність менеджменту організацій. Принципи менеджменту у сфері 

охорони здоров’я.  

Соціальна сутність управління і менеджменту. Ресурси менеджменту. Влада в 

менеджменті. Персонал управління. Техніка управління. Інформація в системі 

управлінських відносин.  

Прийняття управлінських рішень. Процес прийняття рішень. Методи 

обгрунтування управлінських рішень.  

Планування в організації. Цілі управлінського планування. 

Організація як функція управління. Сутність функції організації. Основи теорії 

організації. Основи організаційного проектування. Типи організаційних структур 

управління.  Управління організаційними змінами. 

Мотивація в управлінні. Поняття і сутність мотивації. Теорії мотивації.  

Поняття та процес контролю. Інструменти управлінського контролю. Контроль 

поведінки робітників в організації. Процес комунікації. Міжособові і організаційні 

комунікації. Управління комунікаційними процесами.   

Організація менеджменту. Структура управління. Методи управління. 

Регламенти управління. Організація праці в управлінні. Ефективність менеджменту 

організацій.  

 

Модуль 3. Основи економіки  

Загальні засади економічного розвитку. Трансформаційні процеси розвитку 

економіки. Світове господарство та глобалізаційні економічні процеси. Економічні 

потреби та інтереси як рушійні сили розвитку суспільного виробництва. Характер дії 

економічних законів і механізми їх застосування. 

Економічна система суспільства та її основні структурні елементи. Функції 

держави у сфері регулювання розвитку сучасних економічних систем. 
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Мікроекономічний рівень аналізу в процесі прийняття управлінських рішень. 

Макроекономічний аналіз для розроблення і реалізації економічної політики. Основні 

макроекономічні показники: ВВП та ВНП.  

Методи та інструменти державного регулювання економіки. Державне 

регулювання інвестиційної діяльності. Державне регулювання ринку праці та 

зайнятості населення. 

Загальна характеристика фінансової системи. Функції фінансів. Загальна 

характеристика державних фінансів. Податки і їх роль у регулюванні економічних 

процесів. Поняття бюджету. Доходи та видатки бюджету. Бюджетний дефіцит.  

Статистика: суть і призначення. Статистичні показники у сфері охорони 

здоров’я. 

Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку обов’язкового медичного 

страхування. 

Джерела фінансування охорони здоров’я в Україні: сучасний стан та 

перспективи розвитку. Фінансове забезпечення охорони здоров’я в умовах 

децентралізації. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Кількість балів за виконання тестових завдань може складати від 100 до 200 

балів і визначається сумою балів за кожне вірно розв'язане завдання, доданою до 100 

балів. 

Кожне тестове завдання оцінюється лише за умови його вірного розв'язання. 

Оцінювання завдань №№ 1-10: бали за кожне завдання нараховуються лише 

при зазначенні вірної відповіді. Кожне із вірно розв'язаних тестових завдань 

оцінюється в 3 бали.  

Оцінювання завдань №№ 11-20: бали за кожне завдання нараховуються лише 

при зазначенні повної вірної відповіді. Кожне із вірно розв'язаних тестових завдань 

оцінюється в 4 бали. 

Оцінювання завдань №№ 21-25: бали за кожне завдання нараховуються лише 

при зазначенні вірної відповіді. Кожне із вірно розв'язаних тестових завдань 

оцінюється в 6 балів. 

Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань може становити 100 

балів ((10х3)+(10х4)+(5х6)). 

Для того, щоб отримати мінімальний прохідний бал потрібно правильно 

відповісти хоча б на 30 % завдань (не менше 12 тестів) і набрати 124 бали.  
 

Кількість 

рейтингових 

балів 

Традиційна 

оцінка 

Критерії оцінювання результатів 

176-200 відмінно абітурієнту необхідно мати глибокі теоретичні знання з основ 

держави і права, з основ економіки, з основ менеджменту  та 

вільно володіти ними.  

Кількість правильних відповідей повинна становити 75-95% від 

загальної кількості (38-50 тестових завдань). 
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150-175 добре абітурієнту необхідно володіти загальними теоретичними 

знаннями держави і права, з основ економіки, з основ 

менеджменту; знати сучасну термінологію та категорії. 

Кількість правильних відповідей повинно становити 50-74% від 

загальної кількості (25-37 тестових завдань). 

124-149 задовільно абітурієнту необхідно володіти поверховими знаннями з базових 

навчальних дисциплін, що виносять на вступне випробування, їх 

категоріального апарату та термінології. 

Кількість правильних відповідей повинно становити 30-45% від 

загальної кількості (12-24 тестових завдань). 
100-123 незадовільно Кількість правильних відповідей не перевищує 30% (0-11 тестових 

завдань). 
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