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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Кваліфікація «Магістр з публічного управління та адміністрування» передбачає 

ґрунтовну професійну підготовку фахівців, здатних вирішувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми в адміністративній діяльності, які 

спрямовані на суспільний розвиток і передбачають застосування певних теорій та 

методів науки публічного управління та адміністрування. 

Тому, професійна підготовка фахівців для публічного управління, спроможних 

розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, ефективно й 

результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, 

сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної 

справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на 

основі світових та європейських стандартів є вкрай необхідна. 

Фахова компетентність магістра з публічного управління та адміністрування 

передбачає: 

 вміння на основі аналізу та синтезу інформації приймати рішення, розробляти 

та реалізовувати проекти у публічному урядуванні; 

 визначати особливості економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації і 

регіоналізації; 

 вміння розробляти пропозиції з організації сучасного врядування та управління 

на основі знань про політичні та адміністративні системи країн-членів ЄС; 

 вміння використовувати механізми інформаційних технологій електронного 

урядування в різних сферах публічного адміністрування; 

 здатність розробляти та застосовувати інструментарій аналізу політики та 

організаційних форм залучення громадськості до процесів опрацювання 

інформації та визначення напрямків розвитку публічних організацій. 

Важливим етапом професійної підготовки магістрів за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» є державний екзамен, що передбачається 

Державними стандартами вищої освіти України та Освітньо-професійною програмою 

підготовки магістрів за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування», 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», освітнього рівня магістр. 

Державний екзамен передбачає перевірку знань, що формують уміння, зазначені 

у Освітньо-професійній характеристика бакалавра з напряму підготовки 

«Менеджмент». На державну атестацію виносяться навчальні дисципліни»:  

 Вступ до публічного адміністрування 

 Стратегічне управління 

 Державна служба в публічному управлінні 

 Державне регулювання економіки та економічна політика 

Форма державного екзамену – письмова. Дана форма є нормативною, що 

визначається галузевими стандартами вищої освіти. 

Єдиний державний екзамен є засобом об’єктивного контролю ступеня 

досягнення кінцевих цілей освіти та професійної підготовки осіб, які навчаються у 

вищих навчальних закладах. 

Зміст базових тестових завдань (ситуаційних тестів) ґрунтується на 

інформаційній базі, на основі якої формуються засоби об’єктивного контролю 

ступеня досягнення кінцевих цілей освіти та професійної підготовки агістрів з 

Публічного управління та адміністрування. 
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Для прийому державного екзамену створюється Екзаменаційна комісія. Комісію 

очолює Голова, який призначається із числа працівників органів державної влади чи 

місцевого самоврядування або провідних вчених. До складу комісії входять завідувач 

кафедри, викладачі факультету управління фінансами та бізнесу, працівники органів 

державної влади та місцевого самоврядування або провідні вчені. 

 

Організація, проведення та етапи державного екзамену: 

1. Ознайомлення магістрів із програмою і вимогами ДЕК. 

2. Проведення регулярних консультацій. 

3. Проведення лекцій. 

4. Проведення державного екзамену: 

 в присутності всіх студентів розкривається конверт з екзаменаційними 

білетами Головою ЕК; 

 кожен студент бере один білет.  

Кожен екзаменаційний білет містить 32 завдання за 3-ма рівнями складності: 

1 рівень – 20 тестових завдань; 

2 рівень – 10 завдань із короткою відповіддю; 

3 рівень – 2 завдання (задача або питання з розгорнутою відповіддю або 

ситуаційне завдання). 

Завдання кожного рівня оцінюються за критеріями згідно Додатку 6. 

До державного іспиту допускаються студенти, які виконали вимоги навчального 

плану, мають всі залікові та екзаменаційні оцінки з усіх навчальних дисциплін, 

захистили курсові роботи, звіт з виробничої (переддипломної) та навчальних практик 

тощо. 

 на підготовку студентам дається 3 академічні години; 

 після перевірки відповідей всіх студентів і наради членів ЕК магістрам 

оголошуються результати державного екзамену у вигляді оцінки за 100-бальною 

системою відповідно до встановлених критеріїв, результати екзамену 

протоколюються. 

Перелік тестових завдань для державного екзамену формується відповідно до 

Галузевого стандарту вищої освіти України. 

Студентам забороняється заходити до аудиторії, в якій проводиться екзамен, 

після 30 хвилин з початку екзамену. Не дозволяється залишати екзаменаційну 

аудиторію протягом державного екзамену, за винятком, якщо вони завершили всі 

передбачені процедури і на цій підставі отримали дозвіл екзаменатора. 

Студентам забороняється брати до екзаменаційної аудиторії будь-які книжки, 

зошити, папери, а також портфелі, сумки, інші речі, в яких ці книжки або папери 

можуть знаходитися. 

Будь-який студент, який здійснив спробу занести ці речі до екзаменаційної 

аудиторії або ж скористатися цими матеріалами під час екзамену; спробу отримати 

безпосередньо чи опосередковано допомогу іншого студента, або допомогти іншому 

студентові – буде позбавлений права складати державний екзамен. На вимогу 

екзаменатора студент повинен терміново залишити екзаменаційну аудиторію. 

Під час проведення державного екзамену студентам забороняється спілкуватися 

між собою. Всі питання з’ясовуються через екзаменатора. 

Студентам, які успішно пройшли державну атестацію, Екзаменаційною комісією 

присвоюються кваліфікації «магістр з публічного управління та адміністрування».  
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Диплом із відзнакою отримують студенти, які мають оцінку «відмінно» з не 

менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін (модулів), а з інших навчальних 

дисциплін (модулів) – оцінку «добре», склали державний екзамен з оцінкою 

«відмінно». 

Студентам, які не склали державного екзамену з поважних причин, за рішенням 

ректора Університету, дозволяється повторне складання державного екзамену на 

наступний навчальний рік. 

 

Знання та вміння магістра з «Публічного управління та адміністрування» 

 

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРА 
 

Здатність до засвоєння та демонстрування професійних знань та розумінь, набуття вмінь та 

навичок, розв’язання конкретних задач та вирішення проблем у галузі публічного 

управління. 

Здатність до критичного осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та 

на межі предметних галузей. 

Здатність до набуття спеціалізованих концептуальних знань на рівні новітніх досягнень, які 

є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті 

дослідницької роботи 

Здатність до розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції 

знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

Здатність до провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

Здатність до зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

Здатність до аналізу та оцінювання соціально-економічних процесів і явищ у суспільному 

середовищі та здійсненні професійної діяльності 

Здатність до використання іноземних мов у професійній діяльності. 

Здатність до управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття 

рішень у непередбачуваних умовах. 

 Здатність до прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування. 

Здатність набувати та ефективно використовувати міжособистісні навички та вміння, 

працювати в команді та налагоджувати ефективну взаємодію в колективі 

Здатність до відповідальності за розвиток професійного знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку команди. 

Здатність до критики та самокритики у здійсненні професійної діяльності. 

Уміння спілкуватися другою мовою. 

Здатність до організації і планування професійної діяльності у відповідності з визначеними 

стратегічними орієнтирами. 

Уміння спілкуватися усно та в письмовій формі українською мовою. 

Уміння досліджувати та аналізувати нормативно-правові акти, статистичну та фінансову 

інформацію публічного характеру. 

Уміння критично оцінювати та прогнозувати політичні, економічні, екологічні, культурні та 

інші події та явища. 

Уміння тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти, юридичне грамотно 

кваліфікувати факти і обставини, приймати правові рішення та вчиняти інші юридичні дії у 

повній відповідності до закону 
  

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 
 

Здатність гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати 
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проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових 

концепцій. 

Здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання в галузі 

управлінні проектами для розроблення складних систем. 

Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем на 

абстрактному рівні шляхом їхньої декомпозиції на складові, які можна дослідити окремо в 

їх більш та менш важливих аспектах. 

Здатність будувати відповідні моделі складних систем, досліджувати їх для побудови 

проектів інформаційних систем. 

Здатність управляти, розробляти і впроваджувати проекти засобами комп’ютерного 

моделювання. 

Здатність комунікувати з колегами з даної області щодо наукових досягнень, як на 

загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та письмові звіти 

обговорювати наукові теми рідною та англійською мовами. 

Здатність провести усну презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами 

проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій в управлінні проектами. 

Здатність аналізувати та формулювати висновки для різних типів складних управлінських 

задач у різних галузях народного господарства. 

Здатність формулювати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові гіпотези та 

наукові задачі в області управління, публічного управління, адміністрування, вибирати 

належні напрями і відповідні методи для їхнього розв’язування. 

Здатність сприймати ново здобуті знання в області управління, публічного управління, 

адміністрування, інтегрувати їх зі наявними. 

Здатність вивчати та критично оцінювати нові методології управлінні проектами, 

ґрунтуючись на фахових у цих областях наукових літературних джерелах. 

Здатність до розуміння публічної сфери. 

Здатність до керування та управління у публічній сфері. 

Здатність приймати участь та здійснювати внесок у процес формування політики, 

публічного управління та адміністрування. 

Здатність оцінювати впливи макросередовища на функціонування держави, галузі, органу 

публічної влади, організації (установи). 

Здатність визначати місію, прогнозувати та планувати цілі і задачі діяльності публічної 

організації та підрозділів. 

Здатність аналізувати, здійснювати синтез, мати критичне мислення, вирішувати проблеми 

та приймати рішення, що стосуються публічної сфери 

Здатність впроваджувати суспільні цінності у процесі прийняття рішень  

Здатність комунікувати та взаємодіяти результативно з окремими громадянами та різними 

суспільними групами 

Уміння готувати та проводити публічні виступи в аудиторіях різного типу 

Здатність діяти з позиції соціальної відповідальності, займати активну життєву та 

громадянську позицію, розвивати лідерські якості. 

Здатність турбуватися про якість, виконувати професійну діяльність у відповідності до 

стандартів якості. 

Розробляти заходи щодо впорядковування процесу набору, відбору, просування та 

стимулювання персоналу публічної організації під час здійснення професійної діяльності. 

Уміння аналізувати та прогнозувати вплив діяльності публічної адміністрації на суспільство 

Уміння опрацьовувати первинну інформацію, виявляти загальні тенденції та можливості 

розвитку публічної організації в суспільному оточенні 

Готувати проекти рішень, аргументувати необхідність та забезпечувати їх ухвалення, 

здійснювати контроль за виконанням рішень в публічній організації. 

Уміння приймати та формулювати публічно-адміністративні рішення 

Здатність передбачити виклики та нести відповідальність за прийняті рішення 
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НОРМАТИВНИЙ ТА ВАРІАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, 

СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Загальні результати навчання 

Формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її вирішення 

збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в 

науковому контексті. 

Набувати спеціалізовані концептуальні знання на рівні новітніх досягнень, які є 

основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в 

контексті дослідницької роботи. 

Збирати, аналізувати, використовувати, упорядковувати, забезпечувати 

співвідношення та інтерпретувати інформацію стосовно розроблення та реалізації 

стратегії розвитку держави, регіону, галузі під час здійснення професійної 

діяльності. 

Визначати особливості та оцінювати впливи макросередовища на функціонування 

держави, галузі, органу публічної влади, організації, встановлювати зв’язок між їх 

діяльністю в залежності від рівнів управління. 

Критично осмислювати проблеми у навчанні та/або професійній діяльності та на 

межі предметних галузей. 

Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребує оновлення та інтеграції знань, 

часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

Провадити дослідницьку та інноваційну діяльність. 

Зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, знання та пояснення, що їх 

обґрунтовують, до фахівців і нефахівців. 

Використовувати іноземні мови управління комплексними діями або проектами, 

відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах у професійній 

діяльності. 

Управляти комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття 

рішень у непередбачуваних умовах. 

Приймати рішення в складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування. 

Відповідати за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного 

розвитку команди. 

Аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати наукових досліджень у 

сфері освіти. 

Розуміння основ вироблення політики та прийняття рішень. 

Вміння демонструвати та застосовувати знання з теорії публічного управління, 

теорії держави і права, економічної теорії. 

Оцінювати результати наукових досліджень у сфері публічного управління з 

використанням сучасних методів науки, інформаційних та інноваційних технологій. 

Аналізувати та синтезувати інформацію стосовно розроблення та реалізації 

стратегії розвитку держави, регіону, галузі. 

Виконувати наукові дослідження з проблем публічного управління. 

Визначати стан та потенціал публічної сфери. 

Застосовувати різні концепції стратегії для цілей управління у публічній сфері. 

Оцінювати різноманітні методи стратегічного управління. 

Визначати кількісні параметри змін у та для організацій публічного сектору та 

планування стратегії змін в них. 
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Оцінювати методи управління різними складовими публічної сфери. 

Оцінювати організаційний та управлінський контекст в різних секторах публічної 

сфери. 

Аналізувати соціальну політику та її наслідки. 

Розробляти прогнозні та програмні документи економічного і соціального 

розвитку. 

Вміти організовувати діяльність органу публічного адміністрування із 

застосуванням підходів і принципів стратегічного планування, критеріїв 

оцінювання результативності та ефективності, враховуючи умови навколишнього 

середовища та внутрішні чинники діяльності. 

Здійснювати організацію та розробляти заходи щодо запровадження електронного 

урядування в різних сферах публічного адміністрування. 

Аналізувати стан політичної системи в Україні з метою прийняття управлінського 

рішення та визначення шляхів вирішення актуальної політичної ситуації або 

проблеми. 

Розуміння засад публічної служби і управління персоналом. 

Розуміння природи публічних фінансів, засад бюджетування та фінансового 

менеджменту. 

Розуміння засад стратегічного управління в публічних організаціях. 

Розуміння засад належного врядування у відносинах публічної адміністрації з 

громадянами. 

Розуміння зовнішньоекономічних аспектів публічного адміністрування. 

Розуміння європейських стандартів публічного адміністрування та засад 

євроінтеграції. 

Розуміння значення та засад публічних комунікацій і взаємодії з громадськістю. 

Розуміння засад правозастосування, нормотворення та юридичної техніки. 

Розуміння засад місцевого та регіонального розвитку. 

Застосовувати різні концепції стратегії для цілей управління у публічній сфері. 

Надавати експертну оцінку політико-правовим документам, програмам, політичним 

текстам та заявам політичного характеру, використовуючи методи політичного 

аналізу, виходячи з їх змісту. 

Розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження кращих форм і методів 

діяльності органу публічного адміністрування, виходячи зі змісту державно-

управлінських технологій та механізмів розвитку громадянського суспільства. 

Вміти використовувати пошукові системи ЄС, України та світу для збору 

інформації з метою підготовки програмних документів, управлінських рішень у 

сфері європейської інтеграції, аналізу відповідності проектів нормативно-правових 

актів України праву ЄС. 

Вміти будувати комунікації з громадянами, колегами, керівниками та підлеглими з 

дотриманням поваги, вимог культури та етики публічного адміністрування та 

службового етикету, у тому числі використовуючи методи виявлення, 

попередження та запобігання конфлікту інтересів. 

Використовувати різноманітні методи, зокрема сучасні інформаційні технології, 

для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. 

Вміти адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. 

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою 

поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 

Відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, 
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досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. 
 

 

ІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО 

ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ 

 

2.1.  ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

Готуючись до єдиного державного іспиту пам’ятайте, що вивчення теоретичного 

курсу та набуття практичних навичок повинно бути послідовним. Це досягається за 

допомогою навчальних програм. Кожна тема програми розбита на питання, вивчення 

яких є обов’язковим етапом підготовки. Дані методичні рекомендації передбачають 

конкретизацію питань. Використовуйте список літератури, обравши потрібний матеріал. 

 

2.2. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 

   

Важливим елементом самостійної роботи студента є її планування. У процесі 

підготовки студент не просто повинен керуватися програмними пунктами, а виробити 

власне розуміння опрацьованої теми чи окремого питання. Для цього йому необхідно 

детально спланувати свою роботу, розбивши тему на питання, а окремі питання – на 

підпитання. Вже в ході попереднього вивчення літературних джерел рекомендується 

скласти для себе розширений план, що включав би вузлові питання теми, підпитання 

окремих питань, виділяв би найбільш істотну інформацію, цифровий та статистичний 

матеріал, посилання на джерела, методи закріплення теоретичних положень на практиці. 

При цьому має бути забезпечена єдність теми, взаємозв’язок її окремих питань 

(включаючи ті, що розглянуті в аудиторії з викладачем) та підпитань, логічність 

викладення інформації. 

Добре спланована самостійна робота студента допоможе глибоко осмислити тему, 

успішно виконати завдання. 

 

2.3. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ЛІТЕРАТУРОЮ 
  

Спланувавши роботу, здобувач вищої освіти (студент) приступає до читання і 

детального вивчення рекомендованої літератури (тих розділів, що стосуються теми). В 

процесі вивчення літературних та інших джерел корисно робити робочі нотатки з 

кожного пункту плану. Сукупно, на полях конспекту або на окремому аркуші треба 

виписати незрозумілі слова та питання, щоб згодом уточнити їх значення, 

використовуючи додаткову літературу або консультацію викладача. 

Приступаючи до вивчення літератури, потрібно починати з орієнтовного огляду 

посібників, методичних інструкцій з ведення бухгалтерського обліку. 

Студент має звернути увагу на рік видання посібників, зміни до діючого 

законодавства. Важливо уважно прочитати їх зміст. Це допоможе зорієнтуватися і 

знайти відповіді на необхідні питання. 

При вивченні літератури слід дотримуватись таких правил:  

2.3.1. Читайте з олівцем в руках, роблячи нотатки. 

2.3.2. Обов’язково конспектуйте прочитане. Конспект зберігається надовго, прочитане – 

забувається. 
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2.3.3. Не кидайте вибраний розділ, закон, вказівки недочитаними – головне може бути 

попереду. 

2.3.4. Подумайте над тим, які нові знання Ви отримуєте, вивчивши законодавчий акт. 

2.3.5 Прочитане намагайтеся пов’язати з досвідом, життям, підкріпити прикладом.  

2.3.6. Читаючи нове, не забудьте про раніше вивчене, відкладіть його в системі знань. 

2.3.7. Не поспішайте кликати на допомогу інших, якщо важко. Спробуйте розібратися 

самостійно.  

2.3.8. Добивайтеся, щоб кожне рішення, слово, термін, фраза, були добре зрозумілими. 

 

 

2.4. РЕКОМЕДАЦІЇ ЩОДО КОНСПЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТА 

ДОДАТКОВОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Важливим засобом глибокого та міцного засвоєння змісту прочитаного матеріалу є 

конспект. Головною його особливістю має бути короткий огляд, стисле викладення 

змісту прочитаного, в якому мають місце різні види нотаток (план, тези, виписки, цитати 

та інше). 

Щоб успішно справитись з конспектуванням, потрібно знати послідовність та 

техніку ведення конспекту: 

2.4.1. Починаючи конспектування, слід прочитати текст, зрозуміти смислове значення 

складу матеріалу, визначивши головне, найбільш істотне в ньому, підсумки та докази, 

найбільш значні приклади, що розкривають та обґрунтовують зміст прочитаного. 

2.4.2. Конспект краще вести в окремому зошиті, чітко, зрозуміло, без помарок. 

2.4.3. Усі записи в конспекті розташовують у послідовності, що відповідає логічній 

структурі теми.  

2.4.4.Для уточнення нотаток та доповнення їх з інших джерел в конспекті повинні бути 

поля, а в необхідному випадку залишаються цілі сторінки. 

Прочитавши та законспектувавши літературу, слід перечитати конспект лекцій та 

конспект самостійної роботи, приводячи таким чином отримані знання до єдиної 

системи. 

 

 

ІІІ. ДОДАТКИ 

 

1. Перелік екзаменаційних білетів (Додаток 1). 

2. Програми навчальних дисциплін для підготовки до комплексного державного 

екзамену (Додаток 2). 

3. Переліки питань, рекомендованих студентам для підготовки до державного екзамену 

(Додаток 3). 

4. Список рекомендованої літератури (Додаток 4). 

5. Критерії оцінки рівня знань студентів при здачі державного екзамену (Додаток 5). 

6. Примірник бланку виконання комплексного екзаменаційного завдання (Додаток 6). 
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Додаток 2 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

 

Кафедра економіки та менеджменту 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  
 

для підготовки до державного екзамену за фахом, 

рекомендованих магістрам  

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 074  «Публічне управління та адміністрування» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2018 
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ДИСЦИПЛІНА «Вступ до публічного адміністрування» 
Теми які виносяться на державний іспит: 

Теоретичні аспекти публічного адміністрування  

Методологічні засади досліджень в галузі публічної адміністрації  

Моделі в галузі публічного адміністрування  

Культура і етика публічного адміністрування  

Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні  

 

Тема 1. Теоретичні аспекти публічного адміністрування 

Етимологія публічного адміністрування. Світовий досвід публічного адміністрування. 

Особливості публічного адміністрування в Україні. Функції публічного адміністрування. 

Методи публічної влади та публічного адміністрування. Спеціальні механізми 

адміністрування соціально-економічних процесів. Закони, закономірності та принципи 

публічної влади та врядування. Загально-державний механізм публічного адміністрування. 

Регіональні механізми публічного адміністрування та їх узгодженість. 

 
Тема 2. Методологічні засади досліджень в галузі публічної адміністрації 

Аналіз і синтез у публічному адмініструванні. Системний підхід до дослідження 

публічних процесів. Математичні методи у публічному адмініструванні. Планування та 

прогнозування суспільно-політичних процесів в державі. Критерії відбору методів 

дослідження соціальної складової публічного адміністрування. Стратегічний підхід у 

адміністративній роботі публічного службовця. 
 

Тема 3. Моделі в галузі публічного адміністрування 

Моделі публічного адміністрування. Концепція нового врядування. Концепція 

належного врядування. Сучасні тенденції у публічному адмініструванні. Аналіз поточного 

стану публічного управління. Синтез цілісної моделі публічного адміністрування. 
 

Тема 4. Культура і етика публічного адміністрування 

Етика та естетика. Етичні принципи у публічному адмініструванні. Норма поведінки та 

мораль. Етичний кодекс публічного службовця. Засоби виховання публічних службовців. 

Роль населення у вихованні публічних службовців. Притягнення до відповідальності за 

порушення етичного кодексу публічного службовця. Поняття іміджу. Стиль публічного 

службовця. Права та обов’язки публічного службовця. Професійні та особисті якості 

публічного службовця. 
 

Тема 5. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні 

Конфліктологія в системі соціальних наук. Поняття «конфлікту»: різноманітність 

інтерпретацій, специфічні риси. Предмет і об’єкт конфлікту. Проблема меж конфлікту; його 

соціальні функції. Економічний конфлікт як зіткнення інтересів потреб. Конфлікти духовної 

сфери як ціннісна проблема. Роль наявних конфліктологічних знань у професійному 

призначенні публічного службовця. Фактори, які викликають стрес. Профілактика стресових 

ситуацій. 

 

ДИСЦИПЛІНА «Стратегічне управління» 
Теми які виносяться на державний іспит: 

Основні поняття теорії стратегічного управління. 

Теоретико-діяльнісні й теоретико-розумові засоби стратегічного управління. 

Адміністративно-державне (політичне) стратегічне управління. 

Стратегічне управління виробничою сферою (матеріальним виробництвом) . 

Розробка стратегічного управлінського рішення. 
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Реалізація стратегій. 

 

Тема 1. Основні поняття теорії стратегічного управління. 

Поняття: стратегія, стратегічна мета, стратегічний вибір, стратегічний процес, 

стратегічний механізм тощо. Поняття зовнішнього та внутрішнього середовища, цілі та місії 

організації. Стратегічне управління як процес взаємодії організації з її оточенням. 

Стратегічне управління як галузь наукових знань. 

Поняття закону, принципу, методу в теорії стратегічного управління. Зміст і 

взаємозв’язок основних категорій стратегічного управління: закон, принцип, метод, мета, 

місія, потенціал організації, стратегія, конкурентоспроможність тощо. Класифікація 

стратегій. Стратегічне управління як галузь діяльності вищого керівництва організації. 

Основні принципи стратегічного управління (обгрунтований і свідомий добір цілей і 

стратегій, пошук нових форм і видів діяльності, співвіднесення внутрішнього та зовнішнього 

середовища організації, індивідуалізація обраних стратегій, розподіл завдань за рівнями 

управління). Завдання стратегічного управління (розвиток стратегічного бачення та місії 

компанії, визначення мети, створення стратегії, реалізація стратегії, оцінка діяльності, аналіз 

нових напрямів, унесення корективів). 

Стратегічна аналітика, стратегічний аналіз і синтез у стратегічному управлінні. 

 
Тема 2. Теоретико-діяльнісні й теоретико-розумові засоби стратегічного управління. 

Поняття діяльності й норми діяльності. Типи норм і їх стисла характеристика. Типи 

відносин між діяльностями. Функціонарний і генетичний підходи до аналізу діяльності. 

Різноманіття діяльностей. Організаційно-управлінські діяльності. Феномен бюрократії. 

Поняття кооперативної діяльності. Генезис кооперації. Парадокс системоутворення в 

діяльності. Схема соціально-технічної одиниці діяльності. Вимоги до генетичного аналізу 

розвитку діяльності. 

Типовий цикл управлінського мислення: розуміння замовлення, фіксація наявних 

ресурсів, моделювання майбутньої діяльності й аналіз труднощів як проблем, фіксація 

цілісної програми діяльності, постачання діяльності, контроль діяльності тощо. 

Потреба в методологізації управлінської діяльності. Методолог — консультант у 

процесі побудови й розвитку діяльності. Особливості методологічної діяльності. 

Поняття спілкування та комунікації. Комунікація та розуміння. Три аспекти 

комунікації: функція, процеси, організація. Організація комунікативних процесів у 

стратегічному управлінні. Управління комунікацією та мисленням. Комунікація як 

соціокультурний феномен мислення. 

Логіка систематичного уточнення (логіка “сходження від абстрактного до 

конкретного”) як логічна форма стратегічного мислення. Поняття предиката, суб’єкта думки 

й понятійного мислення. 

Метод Г. Гегеля й розуміння природи об’єкта стратегічного управління (злиття 

пізнання з об’єктивною логікою саморозвитку об’єкта). 

 
Тема 3. Адміністративно-державне (політичне) стратегічне управління. 

Держава як суб’єкт стратегічного управління суспільними процесами. Виникнення й 

еволюція стратегічного управління в державній сфері. Сутність і специфіка державного 

стратегічного управління. Стратегічне цілепокладання — ресурс антикризового управління. 

Формування дерева цілей державного управління. Алгоритм стратегічного підходу до 

державної служби. Стратегічне та ситуаційне управління. 

Суспільні процеси як об’єкт стратегічного управління. Соціальний механізм 

формування та реалізації стратегічного державного управління. Система державного 

стратегічного управління. Забезпечення державного стратегічного управління (правове, 

інформаційне, кадрове). Політика як діяльність управлінців стратегічного рівня державного 

управління. Стратегія як засіб реалізації державної політики. Стратегія та політичний режим 
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реалізації інтересів панівної еліти. Взаємозалежність управління на стратегічному й 

тактичному рівнях. 

Результати дослідження проблем глобального розвитку. Характеристика переходу 

епохи соціального постмодерну до нових форм світобудови. Характер і тенденції зміни 

глобальної ситуації. Моделі сучасного геоекономічного універсуму. Проблема стратегії 

стійкого розвитку світового співтовариства. Проблема розробки доктрини національної 

безпеки та стратегії національного розвитку. Домінантна геоекономічна орієнтація країни. 

Коридор геоекономічних можливостей країни. Стратегічні ресурси. Створення системи 

глобального планування й довгострокового перерозподілу світових ресурсів. Небезпека 

безконтрольного капіталізму й поширюваних ринкових цінностей для демократизації 

суспільства (Джордж Сорос). Формування нового міжнародного порядку. Геоекономічна 

система координат. Обмеженість економічного підходу.  

 
Тема 4. Стратегічне управління виробничою сферою (матеріальним виробництвом) . 

Виробництво як об’єкт стратегічного управління. Стратегічний взаємозв’язок 

політичної, матеріальної та духовної сфер. Прогнозування стратегічного розвитку 

виробництва. Стратегічне забезпечення розвитку виробництва матеріальними та людськими 

ресурсами. 

Концептуальні засади стратегічного проектування матеріального виробництва. Мета й 

стратегія проекту. Проект управління виробництвом як абстрактна норма (стратегія). 

Проектне стратегічне управління виробництвом товарів і послуг. 

Стратегічні аспекти антикризового управління виробництвом. Методи прогнозування 

економічної кон’юнктури в антикризовому управлінні. Стратегічний контролінг діяльності 

виробничої організації й антикризове управління. Урахування ризику в антикризовому 

управлінні. 

Стратегічні аспекти антикризового управління. Початковий етап стратегії 

антикризового управління. Особливості аналізу мікро- та макросередовища, ринкових 

можливостей тощо. Методи прогнозування економічної кон’юнктури. Стратегічний 

контролінг і антикризове управління. Концепція контролінгу в системі управління. Спо-

стережна система контролінгу. Стратегічний контролінг діяльності фірми, виконуваний 

зовнішньою організацією. 

Управління за допомогою вибору стратегічних позицій. Управління за допомогою 

ранжирування стратегічних завдань. Управління “за слабкими сигналами”. Управління в 

умовах стратегічних несподіванок. 

Стратегічні проблеми розвитку виробництва та структура промисловості. Поняття 

стратегічних проблем і особливості їх виявлення. Специфічні стратегічні проблеми галузей. 

 
Тема 5. Розробка стратегічного управлінського рішення. 

Особливості стратегічного менеджменту як комплексу стратегічних рішень. 

Особливості реалізації стратегічних рішень. Моделі стратегічного вибору залежно від 

життєвого циклу продукту. Моделі стратегічного вибору на основі циклу розвитку 

підприємства. 

Вимоги до якості й ефективності стратегічних управлінських рішень. Зміст і 

послідовність роботи осіб, які приймають стратегічні рішення. Алгоритм і технологія 

прийняття рішення. Принципи аналізу та прогнозування можливості й наслідків реалізації 

стратегічних управлінських рішень. Соціологічна, економічна експертиза наслідків 

прийнятих стратегічних рішень. Основи аналізу стратегічних управлінських рішень. Основи 

економічного та соціологічного обґрунтування управлінського рішення. Критерії прийняття 

стратегічних рішень. Інтелектуальні й онтологічні типи критеріїв.  

Організація інформаційно-аналітичного забезпечення системи прийняття 

управлінських рішень на всіх рівнях ієрархії управління. 
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Системи підтримки прийняття рішень та їх загальна характеристика. Методи й засоби 

підтримки прийняття рішень. 

 
Тема 6. Реалізація стратегій. 

Розробка системи управління реалізацією стратегії та політики організації. 

Використання політичного режиму для досягнення політичних цілей. Методи й технології 

стратегічного управління. Інформаційно-психологічні методи й технології управління. 

Рефлексивне управління. 

Проектування організаційної структури та приведення її у відповідність до стратегії. 

Функціональна стратегія. Регіональна структура. Структура стратегічних 

господарських підрозділів. Матрична структура. Розподіл ресурсів і фокусування на 

стратегічних завданнях. Фінансове планування та бюджетування. Мережний аналіз. 

Корпоративна культура та її роль у реалізації стратегії. Управління корпоративною 

культурою. Сумісність стратегії та культури. Зміна культури та комунікація. Системи 

адміністративної підтримки. Плани та системи інформаційної підтримки. Системи 

винагороди та контролю. Стратегічне лідерство та подолання опору змінам. 

Стратегічні альянси: теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку. 

Класифікація стратегічних альянсів. Життєвий цикл стратегічного альянсу. Зміст процесу 

управління функціонуванням стратегічних альянсів. 

 

 

ДИСЦИПЛІНА «Державна служба в публічному управлінні» 
Теми які виносяться на державний іспит: 

Загальні засади публічної служби. 

Державна служба в системі публічної служби, її види, принципи та правове регулювання. 

Правовий статус державних службовців. 

Проходження державної служби. 

Запобігання корупції у сфері публічної служби. 

Особливості проходження державної служби в органах виконавчої влади. 

Публічна служба в місцевому самоврядуванні. 

Результативність і ефективність публічної служби і адміністрування. 

 

Тема 1. Загальні засади публічної служби. 

Поняття та ознаки публічної служби, її місце в системі публічного управління. Підходи 

до визначення поняття «публічна служба» (державна служба в органах виконавчої влади, 

апараті органів законодавчої та судової влади, правоохоронних органах, служба в органах 

місцевого самоврядування), загальна характеристика її основних видів. Співвідношення 

понять «публічна служба», «державна служба», «муніципальна служба», «цивільна служба», 

«мілітаризована служба». 

Стратегія реформування публічної служби в Україні. Запровадження 

компетентністного підходу до організації персоналу державної служби, моделювання 

профілів компетентності посад. Поняття посадової особи. Організаційно-розпорядчі та 

консультативно- дорадчі функції посадових осіб. Правовий статус посадових осіб. Сучасні 

зарубіжні моделі організації публічної служби. Показники SIGMA, які використовуються для 

оцінки, розробки та координації політики у сфері державного управління. Менеджмент на 

основі компетенцій як базовий підхід для роботи з персоналом на посадах службовців у 

країнах Євросоюзу. 

 
Тема 2. Державна служба в системі публічної служби, її види, принципи та правове 

регулювання. 

Поняття державної служби, її види та принципи.  
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Конституційно-правові основи публічної служби. Система законодавства про державну 

службу. Новації Закону України «Про державну службу» 2016 року. Поняття та значення 

принципів державної служби. Цілі, завдання та функції публічної служби. Основні принципи 

публічної служби. Зміст і структура правового інституту публічної служби. Системність 

правового інституту публічної служби. Державно-службові відносини в системі публічної 

служби. 

Сучасні моделі державної служби: а) «відкрита» (або посадова) англосаксонська 

модель державної служби – відносно децентралізована відкрита модель, що реалізується у 

Великій Британії, й децентралізована відкрита модель – у США; б) «закрита» (або кар’єрна) 

модель державної служби, притаманна країнам континентальної Європи: централізована 

закрита модель – французька; відносно децентралізована модель – німецька. Основні риси 

відкритої та закритої моделі державної служби. Особливості організації моделі державної 

служби в Україні. 
 

Тема 3. Правовий статус державних службовців. 

Поняття та види державних службовців. Посадова особа. Співвідношення понять 

«посадова особа» та «службова особа». Поняття та елементи правового статусу державних 

службовців.  

Права, обов’язки і гарантії державних службовців. Обмеження, пов’язані з прийняттям 

на державну службу та проходженням державної служби.  

Загальна характеристика юридичної відповідальності державних службовців. 

Дисциплінарна відповідальність державних службовців. Порядок притягнення державних 

службовців до дисциплінарної відповідальності. Адміністративна відповідальність 

державних службовців.  

Порядок притягнення державних службовців до адміністративної відповідальності. 

Обмеження та заборони, пов’язані з перебуванням на публічній службі. Декларування 

доходів державних службовців. 
 

Тема 4. Проходження державної служби. 

Проходження державної служби: поняття та стадії. Право на державну службу 

відповідно до законодавства України. Процедури вступу на державну службу, їх види. 

Присяга державного службовця. Категорії та ранги державних службовців.  

Поняття та складові елементи службової кар’єри. Відбір та прийняття на публічну 

службу за спеціальними процедурами. Призначення на посаду та особливості призначення на 

політичні та патронатні посади. Випадки прийняття на державну публічну з випробувальним 

терміном. Конкурс, стажування. Складання присяги та присвоєння державному службовцю 

відповідного рангу. Проходження публічної служби. Організація роботи та періодична 

атестація державних службовців. Щорічна оцінка виконання державним службовцем 

покладених на нього завдань. Особливості роботи працівників патронатної служби. 

Просування по службі. Стаж публічної служби 

Заохочення на державній службі. Професійна підготовка та підвищення кваліфікації 

державних службовців. Відсторонення від посади та проведення службового розслідування 

щодо державних службовців. Підстави припинення державної служби: загальні та 

спеціальні. Відставка державного службовця. Засоби правового захисту державних 

службовців. 
 

Тема 5. Запобігання корупції у сфері публічної служби. 

Поняття корупції в системі державної служби. Корупція як деструктивний фактор 

державної служби. Механізми запобігання корупції у сфері публічної служби.  

Етичні засади публічної служби. Кодекси етики та правила етичної поведінки.  

Конфлікт інтересів у публічній службі, запобігання йому та врегулювання.  
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Фінансовий контроль як захід запобігання корупції у публічній службі. Суб’єкти 

запобігання корупції у сфері публічної служби, їх види та компетенція. Досвід протидії 

проявам корупції в Україні та країнах розвиненої демократії. 
 

Тема 6. Особливості проходження державної служби в органах виконавчої влади. 

Загальна характеристика державної служби в органах виконавчої влади.  

Державна служба в органах внутрішніх справ. Поняття та принципи служби в органах 

внутрішніх справ. Правові та організаційні засади державної служби в органах внутрішніх 

справ. Проходження державної служби в органах внутрішніх справ. Дисциплінарна 

відповідальність осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.  

Дипломатична служба. Поняття та принципи дипломатичної служби. Правове та 

організаційне забезпечення дипломатичної служби. Проходження дипломатичної служби. 

Дисциплінарна відповідальність працівників дипломатичної служби.  

Військова служба як державна служба особливого характеру. Поняття, принципи та 

види військової служби. Правове та організаційне забезпечення військової служби. 

Проходження військової служби. Альтернативна (невійськова) служба, порядок її 

проходження. Дисциплінарна відповідальність військовослужбовців.  

Державна служба в органах Служби безпеки України. Поняття та принципи державної 

служби в органах Служби безпеки України. Правове та організаційне забезпечення 

державної служби в органах Служби безпеки України. Склад кадрів Служби безпеки 

України. Проходження державної служби в органах Служби безпеки України. 

Дисциплінарна відповідальності співробітників Служби безпеки України. 
 

Тема 7. Публічна служба в місцевому самоврядуванні. 

Поняття, ознаки та принципи служби в органах місцевого самоврядування. Правове та 

організаційне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування. Правовий статус 

посадових осіб місцевого самоврядування. Проходження служби в органах місцевого 

самоврядування. 
 

Тема 8. Результативність і ефективність публічної служби і адміністрування. 

Поняття та зміст ефективності публічної служби. «Оцінювання» як невід’ємний 

елемент ефективної публічної служби та його критерії. Державна кадрова політика у сфері 

публічної служби: поняття та зміст. Професійно-кваліфікаційні характеристики посад 

державних службовців як засіб забезпечення ефективності діяльності публічної служби. 

Державно-політичні та соціально-економічні аспекти боротьби з корупцією. 
 

 

ДИСЦИПЛІНА «Державне регулювання економіки та економічна 

політика» 
Теми які виносяться на державний іспит: 

Об’єктивна необхідність і теоретичні засади державного управління  

Органи державного управління України в системі державного регулювання економіки. 

Правові, адміністративні та економічні методи державного управління та регулювання 

економіки 

Державне регулювання інвестиційної діяльності. 

Фінансово-кредитне регулювання економіки. 

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Державне регулювання розвитку основних сфер господарської діяльності в Україні. 

Державне регулювання ринку трудових ресурсів та оплати праці. 

Планування в державному регулюванні. 
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Тема 1. Об’єктивна необхідність і теоретичні засади державного управління. 

Соціальна природа поняття «державне управління», його мета та зміст. Державне 

управління як системне суспільне явище. Системні характеристики державного управління. 

Теорія систем та управління.. 

Основні теорії державного управління: економічна теорія держави; теорія суспільного 

вибору (суспільний договір, «фіаско держави», мінімізація трансакційних витрат); теорія 

соціології (теорія держави, соціальна структура суспільства, соціальна мобільність, статус і 

статусні ролі); теорія менеджменту (теорія раціональної бюрократії, організовані структури 

управління, розподіл праці в управлінських структурах, державне адміністрування). 

Поняття, система та завдання державного та регіонального управління як навчальної 

дисципліни. Методи вивчення державного та регіонального управління.  

 

Тема 2. Органи державного управління України в системі державного 

регулювання економіки. 

Держава як суб'єкт управління суспільними процесами. Сутність сучасної держави. 

Основні риси держави. Категорія влади. Державна влада як складова державно-владного 

механізму. Поняття та сутність функцій державного управління. Види функцій державного 

управління. Реалізація функцій в державному управлінні: основні проблеми. 

Цілі державного управління, їх юридичне та ресурсне забезпечення. Функціональна 

структура державного управління. Сутність і класифікація функцій державного управління. 

Характеристика загальних (основних) та спеціальних (спеціалізованих) функцій. Допоміжні 

функції. Основні напрями діяльності в системі державного управління. 

Сутнісні характеристики (риси) організаційної структури державного управління. 

Унітарна та федеративна організація державного управління. Основи побудови організм 

Дійної структури державного управління. 

Моделі державного управління: світовий досвід. Структура державного управління у 

провідних країнах світу: інституційний, функціональний та організаційний аналізи; 

 

Тема 3. Правові, адміністративні та економічні методи державного управління та 

регулювання економіки. 

Вади ринкового саморегулювання. Межа виробничих можливостей. Командна, 

ринкова та змішана форми організації економіки. Ефективність за Парето. Вади ринкового 

саморегулювання: неспроможність конкуренції; нездатність економіки забезпечувати людей 

суспільними товарами; зовнішні ефекти (екстерналії); неповнота ринків; недосконалість 

інформації; економічна нестабільність. 

Функції держави у сучасній економіці. Сутність державного регулювання економіки. 

Об'єкти та суб'єкти економічної політики держави. Вади державного «втручання» в 

економіку. 

Методи державного регулювання економіки. Елементи державного регулювання 

економіки.  

 

Тема 4. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 

Структура та структурні зрушення в розвитку економіки. Поняття «структура 

економіки». Роль структурних зрушень в економічному розвитку. Державне регулювання 

структурних зрушень в економіці. Концепція пріоритетів соціально-економічного розвитку. 

Критерії визначення державних пріоритетів. Активна структурна політика. Пасивна 

структурна політика. Методи реалізації структурної політики. Стратегія і тактика 

структурної політики України. 

 Державне регулювання інвестиційної діяльності. Інвестиції як фактор структурних 

зрушень в економіці. Сутність понять: «інвестиції» та «інвестиційна діяльність». Суб'єкти та 

об'єкти інвестиційної діяльності. Пряме управління державними інвестиціями. Державні 

капітальні вкладення та державне замовлення в капітальному будівництві. Податкове 
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регулювання інвестиційної діяльності. Фінансово-кредитне регулювання інвестиційної 

діяльності. Амортизаційна політика. Регулювання участі інвесторів у приватизації. Державне 

регулювання ринку цінних паперів. Експертиза інвестиційних проектів. Захист інвестицій. 

Завдання інвестиційної стратегії в Україні. 

 

Тема 5. Фінансово-кредитне регулювання економіки. 

Фінансове-бюджетне регулювання. Державні фінанси. Зведений баланс фінансових 

ресурсів. Державний бюджет. Державні позабюджетні фонди. Доходи та видатки державного 

бюджету. Структура видатків бюджету. Бюджетна класифікація. Дотації, субсидії, субвенції. 

Дефіцит, профіцит, секвестр державного бюджету. Державний борг. Етапи бюджетного 

процесу. Стратегія і тактика фінансово-бюджетної політики України. 

 Податкове регулювання. Податкова система. Система оподаткування. Система 

податкових органів. Функції, види та форми оподаткування. Принципи побудови податкової 

системи. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податковий тягар. Завдання 

податкової реформи в Україні. 

 Регулювання суспільного сектору економіки. Сутність суспільних товарів. Чисті, 

приватні, змішані то локальні суспільні товари. Сектор загального державного управління 

(СЗДУ). Ефективність суспільного сектору економіки. Регулювання діяльності установ 

СЗДУ. Джерела фінансування діяльності установ СЗДУ. Кошториси доходів і видатків 

установ СЗДУ. 

Державне замовлення як засіб задоволення державних потреб. Державне замовлення. 

Державні потреби в продукції (роботах, послугах). Однопродуктові матеріальні баланси 

попиту і пропозиції найважливіших видів продукції. Державні замовники. Виконавці 

державних замовлень. Державний контракт. Тендер. Етапи конкурсного відбору виконавців 

державних замовлень. 

 Грошово-кредитне регулювання. Грошово-кредитна політика. Національний банк і 

банківська система України. Загальні та селективні методи грошово-кредитного 

регулювання. Грошова емісія. Операції з цінними паперами на відкритому ринку. 

Управління обов'язковими резервами. Регулювання облікової ставки та банківського 

процента. Норми обов'язкових резервів. Валютне регулювання. Ревальвація, девальвація 

національної грошової одиниці. Стратегія і тактика грошово-кредитної політики України. 

 

Тема 6. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Засади зовнішньоекономічної політики. Сутність поняття «зовнішньоекономічна 

політика». Завдання та принципи зовнішньоекономічної політики. Регулювання торговельної 

діяльності. Протекціонізм і вільна торгівля. Адміністративні інструменти державного 

регулювання зовнішньоторговельної діяльності: ліцензування, квотування, державна 

монополія на зовнішню торгівлю окремими товарами. Економічні методи регулювання 

зовнішньої торгівлі. Регулювання іноземного інвестування. Іноземні інвестиції. 

(стимулювання іноземних інвестицій: податкові пільги, валютні гарантії, фінансове 

сприяння, захист від конкуренції. Стратегія і тактика політики іноземного інвестування в 

Україні. 

 Роль держави в залученні іноземних кредитів. Іноземні кредити. Необхідність 

залучення іноземних кредитів у національну економіку. Джерела іноземних кредитів в 

економіку України. Порядок залучення іноземних кредитів. Порядок погашення іноземних 

кредитів. Стратегія і тактика політики іноземного кредитування в Україні. 

 

Тема 7. Державне регулювання розвитку основних сфер господарської діяльності в 

Україні. 

Державне регулювання економіки, його цілі, функції, об'єкти. Роль держави у 

розвитку підприємництва.  
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Особливості управління соціальною сферою. Соціальна політика держави: 

необхідність, сутність, цілі та принципи. Основні об'єкти та складові політики. Моделі 

соціальної політики. Державне управління в адміністративно-політичній сфері. Політика як 

наука, мистецтво і вид діяльності. Види політики держави, їх цілі, принципи формування, 

інструменти реалізації. Національна безпека та державне управління. 

Підприємництво як об'єкт державного регулювання. Підприємництво: економічний 

зміст і роль в економіці України. Види підприємницької діяльності, їх характеристика. 

Класифікація форм підприємництва. Інноваційне підприємство. Організаційно-правові 

форми підприємництва.  

Механізм державного регулювання підприємництва. Особливості та перспективи 

реформування оподаткування, обліку та звітності підприємницьких структур. Реєстрація та 

ліквідація підприємств.  

 

Тема 8. Державне регулювання ринку трудових ресурсів та оплати праці. 

Сутність і мета соціальної політики. Сутність поняття «соціальна політика». Мета 

соціальної політики. Соціальні гарантії. Соціальний і ринковий підходи до соціальної 

політики. Концепція соціальної політики в Україні. 

 Основні завдання та показники соціальної політики. Сутність поняття «рівень життя 

населення». Система показників рівня та якості життя населення: соціально-демографічні 

показники; узагальнюючі показники; показники оплати праці та доходів населення; 

показники рівня споживання населенням товарів і послуг; показники споживчих настроїв 

домогосподарств. 

 Реальні доходи населення та їх регулювання. Баланс грошових доходів і витрат 

населення, схема та методика розроблення. Державне регулювання доходів населення. 

 Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг. Показники обсягів 

споживання населенням матеріальних благ і послуг та методика обчислення їх. 

Прожитковий мінімум.  

 Регулювання ринку праці та зайнятості населення. Необхідність державного 

регулювання ринку праці. Система трудових балансів. Зведений баланс трудових ресурсів. 

Баланс ринку праці Система органів державного регулювання зайнятості населення. Методи 

державного регулювання зайнятості населення. Державний фонд сприяння зайнятості 

населення. 

 

Тема 9. Планування в державному регулюванні. 

Сутність стратегії соціально-економічної політики. Визначення суспільних потреб та 

інтересів. Обґрунтування цілей. Ієрархія цілей. Державні пріоритети. Дерево цілей. 

Стратегічні, тактичні, оперативні цілі.  

 Соціально-економічне прогнозування. Сутність понять: «гіпотеза», «план 

(програма)». Функції соціально-економічного прогнозування.  

Макроекономічне планування. Директивне та індикативне планування. Сутність 

реформування макроекономічного планування. (система макроекономічного планування в 

Україні. Державна програма економічного і соціального розвитку України (ДПЕСР) як 

форма макроекономічного планування. Зміст ДПЕСР України на (середньо- та 

короткостроковий періоди.  

 Державне програмно-цільове планування. Сутність програмно-цільового методу 

планування. Цільова комплексна програма (ЦКП). Класифікація ЦКП.. 

 Контроль за виконанням макроекономічних планів і державних програм. Сутність 

поняття «контроль». Запобіжний, поточний і завершальний контроль. Етапи контролю: 

розроблення критеріїв і нормативів, зіставлення фактичних результатів з критеріями і 

нормативами; коригуючи дії. 
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Додаток 3 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

 

Кафедра економіки та менеджменту 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІКИ ПИТАНЬ З НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН  

ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

для підготовки до державного екзамену за фахом, 

рекомендованих магістрам  

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 074  «Публічне управління та адміністрування» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2018 
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«Вступ до публічного адміністрування» 
1. Публічне адміністрування та державне управління.  

2. Етимологія публічного адміністрування.  

3. Світовий досвід публічного адміністрування.  

4. Особливості публічного адміністрування в Україні.  

5. Функції публічного адміністрування.  

6. Методи публічної влади та публічного адміністрування. Спеціальні механізми 

адміністрування соціально-економічних процесів.  

7. Закони, закономірності та принципи публічної влади та врядування.  

8. Загально-державний механізм публічного адміністрування.  

9. Регіональні механізми публічного адміністрування та їх узгодженість. 

10. Поняття ефект, ефективність, результативність, функціональність.  

11. Ефективність державного управління та місцевого самоврядування.  

12. Комплексний та системний характер визначення ефективності публічного 

адміністрування.  

13. Економічна ефективність.  

14. Соціальна ефективність.  

15. Критерії відбору підходу до визначення ефективності у публічному адмініструванні.  

16. Наявні інструменти демократичного врядування.  

17. Технологія вибору інструменту демократичного врядування.  

18. Місце публічного адміністрування у науковому пізнанні.  

19. Логіко-теоретичний підхід до публічного адміністрування та врядування.  

20. Вивчення адміністративно-управлінських процесів.  

21. Специфіка наукового пізнання у публічному адмініструванні.  

22. Аналіз і синтез у публічному адмініструванні.  

23. Системний підхід до дослідження публічних процесів.  

24. Моделі публічного адміністрування.  

25. Концепція нового врядування. Концепція належного врядування.  

26. Сучасні тенденції у публічному адмініструванні.  

27. Імплементація діючих моделей врядування в українську практику.  

28. Етичні принципи у публічному адмініструванні.  

29. Етичний кодекс публічного службовця.  

30. Притягнення до відповідальності за порушення етичного кодексу публічного 

службовця.  

31. Стиль мовлення та комунікативні здібності публічного службовця.  

32. Формування позитивного іміджу та його вплив на ефективність роботи публічного 

службовця.  

33. Роль влади в управлінні політичними конфліктами. Конфлікт і консенсус як способи 

їх розв’язання.  

34. Інститути влади та громадянського суспільства: їх взаємодія.  

35. Роль територіальної громади у публічному управлінні.  

36. Недержавні інституції публічного адміністрування.  

37. Ефективне недержавне управління суспільно-політичними процесами.  

38. Суспільство як джерело консолідованих інновацій. 

39. Держава, основні ознаки держави.  

40. Система влади в Україні.  

41. Громадянське суспільство та його становлення.  

42. Координація активності громадянського суспільства в Україні.  

43. Структура суспільства.  

44. Стабільність та розвиток суспільства.  

45. Політичні інститути.  

46. Динаміка політичних процесів. Принцип публічності та прозорості.  
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47. Кадрова політика у публічному адмініструванні.  

48. Державна політика інформатизації суспільства.  

49. Електронне врядування.  

50. Доступ до публічної інформації.  
 

 

«Стратегічне управління» 
1. Сутність поняття “стратегічне управління”. 

2. Стратегічне управління як галузь діяльності вищого керівництва організації. 

3. Стратегічне управління — процес реалізації взаємодії організації з її оточенням. 

4. Поняття сучасного стратегічного управління. 

5. Стратегія та стратегічне мислення в управлінській діяльності. 

6. Теоретико-розумові засоби стратегічного управління. 

7. Теоретико-діяльнісні засоби стратегічного управління. 

8. Адміністративно-державне (політичне) стратегічне управління. 

9. Стратегічне управління виробничою сферою (матеріальним виробництвом). 

10. Зміст і взаємозв’язок основних понять стратегічного управління. 

11. Наукові підходи до стратегічного управління. 

12. Основні принципи стратегічного управління. 

13. Сутність концепції єдності життєвих циклів продукції та технології. 

14. Комплекс механізмів управління та його використання в стратегічному управлінні. 

15. Основи економічного механізму стратегічного управління компанією. 

16. Засади мотиваційного механізму стратегічного управління. 

17. Основи організаційного та правового механізму управління. 

18. Організаційно-адміністративні механізми стратегічного управління. 

19. Механістична, органічна й організована структура управління та стратегічне 

управління. 

20. Організована модель системи стратегічного управління. 

21.  Підсистема вищого керівництва компанії, її місце та роль у стратегічному управлінні. 

22.  Стратегічна роль управлінської еліти в управлінні сучасними соціально-

економічними системами. 

23.  Якості та типи головного керівника в стратегічному управлінні. 

24.  Цільові та програмно-цільові підсистеми в стратегічному управлінні. 

25.  Функціональні підсистеми в стратегічному управлінні. 

26. Ділові стратегії, їх сутність і особливості. 

27.  Функціональні стратегії, їх сутність, основні риси. 

28.  Операційні стратегії, їх сутність, головні ознаки. 

29.  Чинники, що формують стратегію, їх стисла характеристика. 

30.  Критерії потрібної стратегії, їх обґрунтування. 

31.  Стратегічна аналітика, стратегічний аналіз і синтез у стратегічному управлінні. 

32. Моделі стратегічного управління. 

33.  Зміст і послідовність аналізу конкурентних переваг. 

34.  Зміст і послідовність аналізу чинників ефективності нововведень. 

35.  Аналіз факторів конкурентної переваги за М. Портером. 

36.  Аналіз конкурентоспроможності фірми за Ж-Ж. Ламбертом. 

37.  Методи аналізу конкурентних переваг (SWOT, GAP), порядок їх використання. 

38.  Методи аналізу конкурентних переваг (LOT3, PIMS, Мак-Кінсі) та їх використання. 

39. Ключові чинники успіху, їх ідентифікація. 

40. Вимоги до якості й ефективності стратегічних управлінських рішень. 

41. Зміст і послідовність роботи осіб, які приймають стратегічні рішення. 

42.  Алгоритм прийняття стратегічного рішення. 

43.  Принципи аналізу та прогнозування стратегічних управлінських рішень. 
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44.  Реалізація стратегічних управлінських рішень. 

45.  Засади економічного обґрунтування стратегічного управлінського рішення. 

46.  Проектування організаційної структури та приведення її у відповідність до стратегії. 

47.  Корпоративна культура та її роль у реалізації стратегії. 

48.  Системи адміністративної, інформаційної підтримки в реалізації стратегій. 

49.  Сумісність стратегії, системи управління та національної культури 

 

 
«Державна служба в публічному управлінні» 

1. Мета, завдання та функції публічної служби.  

2. Стратегія реформування публічної служби в Україні.  

3. Новації Закону України «Про державну службу» 2016 р.  

4. Конституційно-правові засади публічної служби в Україні.  

5. Поняття “державної служби” та його законодавче закріплення, межі державної служби.  

6. Аспекти державної служби: процесуальний, структурний, органі- заційний, 

інституціональний та соціальний.  

7. Мета та функції “державної служби”: правозастосовна, право- творча, правозахисна, 

регулятивна, організаційна.  

8. Сутність та особливості державної служби як соціального інституту. 

9. Державна служба як етична система, носій моралі та загально- людських цінностей.  

10. Державна служба як організаційний інститут.  

11. Види державної служби. Ознаки, відмінності, функціональна специфіка.  

12. Патронатна служба та її особливості.  

13. Особливості служби в органах місцевого самоврядування.  

14. Дипломатична служба та її специфіка.  

15. Поняття і значення принципів державної служби.  

16. Система і види принципів державної служби.  

17. Конституційні та законодавчі принципи державної служби.  

18. Організаційно-функціональні принципи державної служби.  

19. Особливості принципів служби в органах місцевого самоврядування.  

20. Поняття та види правових джерел державної служби.  

21. Система законодавства про державну службу та проблеми її удосконалення.  

22. Сутність комплексності державно-правового інституту державної служби.  

23. Вироблення єдиної державної політики в сфері державної служби.  

24. Поняття, мета, завдання та принципи управління державною службою як системою. 

25. Поняття “державного службовця” та його законодавче закріплення, межі посад 

державної служби.  

26. Класифікація посад: політичні, адміністративні, патронатні, технічні та її значення.  

27. Поняття посадової особи, поняття посадової особи за Законом України “Про державну 

службу”.  

28. Поняття “державний службовець”, його права, обов’язки, повно- важення і 

відповідальність.  

29. Зміст політичних, цивільних та трудових прав державного службовця.  

30. Права державних службовців в сфері суспільної свободи, що реалізуються як 

індивідуально, так і колективно.  

31. Зміст службових прав державних службовців.  

32. Загальні обов’язки державних службовців.  

33. Зміст обов’язку декларування доходів державними службовцями.  

34. Загальні вимоги, що висуваються до державних службовців.  

35. Обмеження, пов’язані з перебуванням на державній службі.  

36. Заборони, що встановлені для державних службовців.  

37. Державно-політичні та соціально-економічні аспекти боротьби з корупцією.  
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38. Особливості та підстави дисциплінарної відповідальності державних службовців.  

39. Підстави адміністративної відповідальності та порядок застосування адміністративних 

санкцій.  

40. Кримінальна відповідальність, відмежування корупційного діяння від посадових 

злочинів. 

41. Особливості оцінки професійних, ділових і особистісних якостей осіб, які обіймають 

вищі державні посади.  

42. Поняття та сутність проходження державної служби.  

43. Конкурс. Мета, терміни та стадії проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

державної служби.  

44. Призначення на посади державної служби поза конкурсом.  

45. Особливості призначення на посади службовців патронатної служби.  

46. Порядок призначення на посади керівників центральних та місцевих органів виконавчої 

влади.  

47. Особливості вирішення кадрових питань в органах місцевого самоврядування.  

48. Модель контрактної системи найму державного службовця.  

49. Зміст системи відбору та просування на службі на підставі особистих професійних 

досягнень — Merit based system.  

50. Припинення державної служби та його правові засади.  

51. Відставка державного службовця, її підстави та порядок прийняття.  

52. Ротація кадрів державної служби та її види: командирування, від- командирування та 

прикомандирування.  

53. Виконання спеціальних завдань. Обов’язок не розголошення відомостей про осіб, які 

виконують або виконували спеціальні завдання.  

54. Зміст переміщення на посади державної служби в межах одного державного органу. 

55. Поняття форми роботи з кадрами та їх загальна характеристика.  

56. Стажування. Мета, завдання, форми, терміни та зміст стажування державних 

службовців. 

57. Кадровий резерв. Мета створення кадрового резерву для державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування.  

58. Випробування на державній службі. Поняття, мета та правові на- слідки проходження 

або не проходження.  

59. Атестація державних службовців. Мета, завдання та нормативно- правове забезпечення 

атестації державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування.  

60. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. 

61. У чому полягає управління публічною службою ?  

62. Система державної служби та її взаємодія зі службою в органах місцевого 

самоврядування.  

63. Які є і на що направлені міри матеріального і морального стимулювання праці 

державного службовця?  

64. Досвід підготовки кадрів для місцевих органів державної влади. 

65. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.  

66. Правові основи запобігання та протидії корупції на публічній службі в Україні.  

67. Етика службової діяльності як характеристика культури поведінки. 

68. Правовий і соціальний захист державного службовця в Україні.  

69. Сутність, зміст і цілі управлінської діяльності керівника на публічній службі.  

70. Значення іміджу для авторитету органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування.  

71. Сучасна державна кадрова політика в Україні.  

72. Основні проблеми у сфері державної служби та шляхи їх подолання. 

73. Поняття кар'єри державного службовця. 

74. Оцінювання результатів службової діяльності державного службовця. 
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75. Мета, функції та повноваження Національного агентства України з питань державної 

служби.  

76. Стандарти (кваліфікаційні характеристики) державної служби до діяльності державних 

службовців та кадрове діловодство. 

 

 

«Державне регулювання економіки та економічна політика» 
1. Межі державного регулювання економіки. 

2. Пряме і непряме державне регулювання розвитку науки і техніки. 

3. Роздержавлення та приватизація у складі економічної політики держави. Основні форми 

власності за умов змішаної економіки. 

4. Державне регулювання ринку праці, зайнятості і умов праці. 

5. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 

6. Державне регулювання оплати праці. 

7. Індикативне, директивне, стратегічне планування. 

8. Альтернативні концепції державного регулювання економіки. 

9. Функції та завдання державного регулювання економіки. 

10. Механізм державних контрактів і замовлень. 

11. Державний план (програма економічного і соціального розвитку України як інструмент 

макроекономічного планування). 

12. Сутність державної науково-технічної політики. 

13. Інвестиційна політика України за умов переходу до ринку. 

14. Характеристика державного регулювання промислового комплексу. 

15. Механізм кон'юнктурної політики в економіці. 

16. Економічні методи державного регулювання. 

17. Суб'єкти і об'єкти державного регулювання економіки. 

18. Засоби державного регулювання. 

19. Державне підприємництво у системі державного регулювання. 

20. Методи макроекономічного планування (балансовий, системний аналіз, нормативний, 

економіко-математичні методи). 

21. Об'єкти і суб'єкти приватизації. 

22. Структурна економічна політика держави. 

23. Правові і адміністративні методи регулювання економіки. 

24. Сутність і класифікація методів державного регулювання. 

25. Сутність фінансово-бюджетного регулювання економіки. 

26. Державне регулювання оплати праці. 

27. Державне регулювання доходів і споживання населення. 

28. Форми і методи державного регулювання ЗЕД. 

29. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

30. Елементи і важелі державного регулювання. 

31. Підходи до класифікації методів державного регулювання економіки. 

32. Принципи макроекономічного планування. 

33. Пряме управління державними інвестиціями. Державні капітальні вкладення. 

34. Державне регулювання фондового ринку. 

35. Система показників макроекономічного планування. 

36. Сутність макроекономічного планування. 

37. Функції Антимонопольного комітету та фонду Державного майна. 

38. Методи державної підтримки та регулювання підприємництва. 

39. Методи прогнозування, їх класифікація. 

40. Фінансування установ сектору загального державного управління. 

41. Антиінфляційна політика держави. 
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Додаток 4 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

 

Кафедра економіки та менеджменту 
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Додаток 5 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

 

Кафедра економіки та менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

(СТУДЕНТІВ) ПРИ ЗДАЧІ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ  

 

підготовки фахівців  

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 074  «Публічне управління та адміністрування» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2018 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ЗДАЧІ 

ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ 

 Оцінювання рівня знань студентів проводиться за модульно-рейтинговою 

системою.  

 

 Критерії оцінки знань студентів при проведенні державного екзамену 

 

1. Кожний екзаменаційний білет містить 32 завдання. Встановлено 3 рівні 

складності завдань. 

2. Перший рівень – завдання із вибором відповіді. Завдання мають по 

чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна є правильною. Оберіть правильну, 

на Вашу думку, відповідь та позначте її в картці виконання завдань. Можете 

використати чернетку для розрахунків. Завдання з вибором відповіді вважається 

виконаним правильно, якщо в картці записана тільки одна буква, якою позначена 

правильна відповідь. За кожне правильно виконане завдання виставляється 1,5 

бала. 
3. Другий рівень – завдання з короткою відповіддю. Розрахунки 

проводяться в чернетці, а відповідь вписується в картці виконання завдань. 

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо в картці 

тестування записана правильна відповідь чи трактування економічної дефініції. За 

кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 3 бали. 

 

Оцінювання завдань другого рівня проводиться за системою: 

3 бали Дана чітка, правильна повна відповідь.  

0 балів Відсутність відповіді. В картці вказана неправильна відповідь. 

 

4. Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю (повне розв’язання і 

обґрунтування одержаної відповіді, або доведення заданого твердження). В цих 

завданнях треба акуратно записати послідовні, логічні дії та пояснення, необхідні 

посилання та математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо 

потрібно, то слід проілюструвати розв'язання схемами, графіками, таблицями. В 

картці виконання завдань студент обов'язково записує правильну відповідь. За 

кожну правильно розв’язану задачу студенту виставляється 20 балів. 

 

Оцінювання завдань третього рівня проводиться за системою: 

20 балів 

 

 Одержана правильна відповідь з обґрунтуванням усіх ключових 

моментів розв'язування. Проведені акуратні і достатні записи, 

приведені розрахунки, складені бухгалтерські проводки, заповнені 

необхідні документи.  

10 балів 

Наведена логічно правильна послідовність кроків розв'язування. Деякі 

з ключових моментів обґрунтовано недостатньо, розв'язана правильно 

лише частина завдання, приведені розрахунки, складені бухгалтерські 

проводки, заповнені необхідні документи частково. В картці не 

вказана правильна відповідь. 
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0 балів 

 

Якщо студент не приступав до розв'язання завдання, або приступив, 

але його записи не відповідають попереднім критеріям оцінювання 

завдань цього рівня. В картці не вказана правильна відповідь 

 

5. Подвійні, неправильно записані, закреслені, підчищені та виправлені 

відповіді у картці виконання завдань вважаються як помилки. 

6. Результат тестування залежить від загальної кількості набраних балів. 

 

 

Шкала оцінювання успішності студентів за результатами державного 

іспиту за фахом з дисциплін циклу фахової підготовки бакалаврів 

 

Оцінка в балах  Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90 - 100 A 5 відмінно 

81 - 89 B 4 дуже добре 

71 – 80 C добре 

61 - 70 D 3 задовільно 

51 - 60 E достатньо 

21 - 50 FX 2 незадовільно 

0 - 20  F 2 незадовільно (без права 

перездачі) 
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Додаток 6 
КОД РОБОТИ _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА 

з блоку дисциплін професійної та практичної підготовки 

 

 

 

 

 

Прізвище               

 

Ім’я                

 

По батькові               

 

 

 

Білет ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група ____________ 

Дата ____________ 

 

Загальна кількість балів ____________ 

Члени ЕК ____________  

____________  

____________  

____________  

____________  
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КОД РОБОТИ _______________ 

Білет ___ 
 

1. Перший рівень – завдання з вибором відповіді 
 

№  

завдання 

Варіанти відповіді 
Бали 

А Б В Г 

1.1.      

1.2.      

1.3.      

1.4.      

1.5.      

1.6.      

1.7.      

1.8.      

1.9.      

1.10.      

1.11.      

1.12.      

1.13.      

1.14.      

1.15.      

1.16.      

1.17.      

1.18.      

1.19.      

1.20.      

Разом балів по першому рівню  

 

2. Другий рівень – завдання з вибором відповіді підвищеної складності 

 
№  

завдання 
Відповідь Бали 

2.1.  

 

 

 

 

2.2.  

 

 

 

 

2.3.  

 

 

 

2.4.  

 

 

 

 

2.5.  

 

 

 

 

2.6.  

 

 

 

2.7.  
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КОД РОБОТИ _______________ 
 

2.8.  

 

 

 

 

2.9.  

 

 

 

 

2.10.  

 

 

 

 

Разом балів по другому рівню  

 

 

3.Третій рівень – задачі 

 

3.1. Задача/Ситуаційне завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість набраних балів студентом за задачу 3.1  
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КОД РОБОТИ _______________ 

 

 

3.2. Задача/Ситуаційне завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість набраних балів студентом за задачу 3.2  

 


