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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 управлінні та адмініструванні; 

 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 державна атестація, одним із складових 

елементів якої є державний екзамен, що передбачається Державними стандартами 

вищої освіти України та Освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування», освітнього рівня магістр. 

Державний екзамен передбачає перевірку знань, що формують уміння, 

компетентностей, які зазначені у Освітньо-професійній програмі магістра зі 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування». На державну атестацію 

виносяться навчальні дисципліни»:  

 Публічне управління; 

 Ділове адміністрування; 

 Антикризове управління; 

 Технології публічного адміністрування; 

 Регіональне управління та територіальне планування. 

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

визначається державними стандартами вищої освіти. 

Державний екзамен є засобом об’єктивного контролю ступеня досягнення 

кінцевих цілей освітнього процесу та професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти. 

Зміст базових тестових завдань (ситуаційних тестів) ґрунтується на 

інформаційній базі, на основі якої формуються засоби об’єктивного контролю 
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ступеня досягнення кінцевих цілей освіти та професійної підготовки магістрів з 

«Публічного управління та адміністрування». 

Для організації та проведення 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 ЕК. 

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, ситуаційне завдання або питання з розгорнутою 

відповіддю). 

Завдання кожного рівня оцінюються за критеріями згідно Додатку 5. 

До державного екзамену 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 

виробничої зі спеціалізації  практик тощо. 

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».  

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». 
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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 
 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї. 

ЗК3. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером. 

ЗК5. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК6. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний 

рівні. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність). 

ЗК8. Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення існуючих та 

розроблення нових систем. 

ЗК9. Здатність до усного і письмового професійного спілкування іноземною мовою. 

ЗК10. Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її 

використання. 

ЗК11. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК12. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати 

в команді. 

ЗК13. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та 

розв’язувати конфлікти. 

ЗК14. Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, 

керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм. 

ЗК15. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК16. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК17. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК18. Здатність управляти різнобічною комунікацією. 

Прагнення до застосування сучасних інноваційних технологій. 

ЗК19. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та  

встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами. 

ЗК20. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
  

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 
ФК1. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та організацій 

різних форм власності. 

ФК2. Здатність до проведення реформ на основі застосування сучасних концепцій в сфері 

публічного управління, побудованих на організації взаємодії влади і суспільства. 

ФК3. Здатність організовувати та розробляти заходи щодо впровадження електронного 

урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.  

ФК4. Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії й практики 

публічного управління та адміністрування спрямованих на здійснення соціально-

економічних перетворень в країні. 

ФК5. Здатність визначати показники сталого розвитку на загальнодержавному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

ФК6. Здатність представляти органи публічного управління та налагоджувати ефективні 

комунікації. 
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ФК7. Здатність оцінювати адміністративну діяльність організації та виробляти рішення 

щодо підвищення її ефективності. 

ФК8. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення 

національної безпеки України. 

ФК9. Здатність самостійно готувати нормативно-правові акти, аналітичні довідки, 

пропозиції, доповіді. 

ФК10. Здатність на підставі аналізу інформації з різних джерел генерувати ідеї, визначати 

орієнтири і приймати рішення відповідного рівня публічного управління. 

ФК11. Здатність приймати участь та здійснювати внесок у процес формування політики, 

публічного управління та адміністрування. 

ФК12. Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських продуктів, послуг чи 

процесів. 

ФК13. Здатність бути лідером, підтримувати імідж та репутацію органів публічного 

управління, міста, країни, дотримуватись загальнолюдських цінностей, норм поведінки і 

моралі в державних, виробничих, міжособистих та суспільних відносинах. 

ФК14. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій. 

ФК15. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, генерації нових ідей 

застосування нестандартних підходів до їх реалізації в сфері публічного управління. 

ФК16. Здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проекти на різних рівнях 

публічного управління та адміністрування. 

ФК17. Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити 

адекватні шляхи щодо їх розв’язання. 

ФК18. Здатність визначати місію, прогнозувати та планувати цілі і задачі діяльності 

публічної організації та підрозділів. 

ФК19. Здатність збирати, аналізувати, організовувати, критично оцінювати і оприлюднувати 

інформацію, що пов'язана з публічним управлінням та адмініструванням. 

ФК20. Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, постановку 

цілей і завдань, вибір способу й методів дослідження, а також оцінку його якості. 

ФК21. Здатність виконувати дослідження в обраній області, досягати певних наукових 

результатів, що мають теоретичну та практичну цінність. 
 

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, 
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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. 

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 
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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, 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. 
 

 

ІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО 

ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ 

 

2.1.  ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

Готуючись до державного екзамену пам’ятайте, що вивчення теоретичного 

матеріалу 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 
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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. 

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 забувайте 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. 
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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 здобувачам вищої освіти другого освітнього рівня «магістр»  

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальності 281  «Публічне управління та адміністрування» 

  

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» 
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ДИСЦИПЛІНА «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ» 
Теми які виносяться на державний екзамен: 

Тема 1. Публічне управління як системне публічне явище.  

Тема 2. Закони та закономірності публічного управління та адміністрування.  

Тема 3. Принципи публічного управління.  

Тема 4. Публічне адміністрування та влада.  

Тема 5. Публічне управління та муніципальна публічна влада.  

Тема 6. Антикорупційна діяльність у сфері публічного управління  

Тема 7. Результативність та ефективність публічного управління та адміністрування.  

 

Тема 1. Публічне управління як системне публічне явище. 
Феномен управління та основні підходи до його вивчення. Види управління. Предметна 

область теорії публічного управління. Поняття та види публічного управління. 

Співвідношення управління та адміністрування. Адміністрування та менеджмент в 

публічному управлінні. Класифікація механізмів публічного управління.  

Громадянське суспільство як об’єкт публічного управління. Сутність терміну 

«громадянське суспільство». Основні передумови виникнення громадянського суспільства. 

Види громадянського суспільства. Структура громадянського суспільства. Функції 

громадянського суспільства. Особливості формування громадянського суспільства в Україні. 

 
Тема 2. Закони та закономірності публічного управління та адміністрування. 

Закономірності публічного управління та адміністрування. Об’єктивні закони 

публічного управління. Специфічні закони формування та ефективного функціонування 

системи публічного управління.  Закономірності публічного управління. 

Базові моделі публічного управління та адміністрування.  

 
Тема 3. Принципи публічного управління. 

Принципи публічного управління та їх ціннісний вимір (Глен Райт). Принципи 

публічного управління та адміністрування. Основні підходи до формування принципів 

публічного управління.  

Загальносистемні принципи публічного управління. Загальнометодичні принципи 

публічного управління. Соціально-політичні принципи публічного управління. Соціально-

економічні принципи публічного управління. Соціально-культурні принципи публічного 

управління. Принципи громадянського суспільства Європейського Союзу 

 
Тема 4. Публічне адміністрування та влада. 

Основні підходи до тлумачення терміну «адміністрування». «Public administration»: 

нюанси тлумачення («державне управління»; «державне адміністрування»; 

«адміністративно-державне управління», «публічне адміністрування»). Управління, 

адміністрування та менеджмент.  

Адміністрування як організаційно-технічна складова публічного управління. Анрі 

Файоль про поняття адміністративного управління. Формула ПОКУКОЗБ Л. Гулика. Ч. 

Барнард про функції адміністрування. Концепція адміністративної поведінки Герберта 

Саймона. Г. Саймон про управлінське рішення як про ключ до розуміння адміністрування.  

Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади. Публічно-владні 

повноваження. Форми, ознаки та особливості публічної влади.  

Виконання та здійснення державної політики як ключовий елемент адміністрування. 

Поняття державної політики та основні підходи до його визначення. Види та моделі 

державної політики. Підстави та обмеження державної політики. Знаряддя державної 

політики та їх класифікація. 
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Тема 5. Публічне управління та муніципальна публічна влада. 
Муніципальна публічна влада і місцеве самоврядування. Поняття «публічного 

характеру муніципальної влади». Представницькі та виконавчі органи місцевого 

самоврядування, їх повноваження. Роль місцевого самоврядування в контексті 

децентралізації влади та публічного адміністрування. 

Сфери управління та компетенції місцевого самоврядування. 

Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій.  

 
Тема 6. Антикорупційна діяльність у сфері публічного управління. 

Поняття корупції. Сутність термінів «корупція» та «корупційні дії». Типи корупції. 

Види корупції. Форми корупції. 

Ознаки корупційних дій. Безпосередні причини та умови розвитку корупції в 

публічному управлінні. Зони «підвищеного» ризику прояву корупції у сфері публічного 

управління.  

Антикорупційна стратегія України. 

 

Тема 7. Результативність та ефективність публічного управління та 
адміністрування. 

Поняття ефективності та результативності публічного управління та адміністрування. 

Фактори результативності та ефективності публічного управління та адміністрування. 

Критерії ефективності та результативності публічного управління адміністрування. 

Специфічні особливості при визначенні ефективності публічного управління та 

адміністрування. 

Оцінка результативності та ефективності здійснення державного управління. 

Детермінанти підвищення ефективності публічного управління та адміністрування.  

 

ДИСЦИПЛІНА «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 
Теми які виносяться на державний екзамен: 

Тема 1. Системна модель і організаційний механізм менеджменту організації 

Тема 2. Діагностика управління, організаційний інжиніринг та організаційний 

дизайн 

Тема 3.  Управлінські моделі та керівництво в організації 

Тема 4.  Ризикозахищеність організації. Управління в умовах кризи  

Тема 5. Управління проектами в системі менеджменту організації 

 

Тема 1. Системна модель і організаційний механізм менеджменту організації 

Історичні передумови та еволюція ділового адміністрування. Сучасна концепція 

адміністративного менеджменту. Принципи адміністративного управління. 

Сутність і класифікація організацій. Організація як система. Внутрішні і зовнішні 

складові середовища організації. Склад і зміст системи управління. Закони організації. 

Типологія організаційних структур управління. Суть механізму управління. Поняття 

організаційного механізму. Адміністративний механізм. Поняття і суть організаційно-

адміністративних методів державного управління. Класифікація організаційно-

адміністративних методів управління. 
 

Тема 2. Діагностика управління, організаційний інжиніринг та організаційний дизайн 

Результативність як об'єкт управління. Управління за результатами: фінський досвід. 

Підходи до оцінювання ефективності менеджменту. 
Сутність організаційного інжинірингу та організаційного дизайну. Варіанти 

виконання дизайнерських, інжинірингових розробок щодо організації діяльності компанії. 
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Дизайн як системний трансформаційний процес. Елементи організаційно-управлінського 

аналізу. 

Інжиніринговий опис процесів в організації. Методологія організаційного 

інжинірингу. Умови інжинірингового підходу. Учасники процесу інжинірингу. Сфери 

інжинірингу. 

Загальні правила інжинірингу: уніфікація різноманіття робіт, автономність прийняття 

рішень, процесний підхід, функціональна доцільність, підсумкова багатоваріантність, 

зменшення параметрів «входу» «шумів», нівелювання контролюючих заходів, зниження 

частки погоджень, персоніфікованість відповідальності, поєднання централізації та 

децентралізації. 
 

Тема 3. Управлінські моделі та керівництво в організації 

Концепції управління працею робітників Ф. У. Тейлора. Модель організаційної 

взаємодії А. Файоля. Філософія управління процесами Демінга. Модель організації „алмаз” 

Г. Лівітта. 
Завдання менеджера щодо керівництва в організації. Керівництво спільною 

діяльністю. 

Людина як об'єкт управлінського службового контролю. Оцінювання виконання: 

показники, критерії. Об'єктивність оцінювання. Право на помилку. Види помилок та 

наслідки. Заходи щодо профілактики та усунення помилок. 

Управління дисципліною. Статичний та динамічний аспекти. Типові порушення та їх 

причини. Дисциплінарний вплив. Застосування системи стягнень та заохочень. Правила 

накладання дисциплінарних стягнень. 

Види та стилі керівництва. Чотири системи стилів лідерства Лайкерта. Ситуаційна 

модель керівництва Фідлера. Підхід „шлях – ціль” Мітчела та Хауса. Теорія життєвого циклу 

Хорсі та Бланшара. 
 

Тема 4. Ризикозахищеність організації. Управління в умовах кризи 

Сутність підприємницького ризику. Невизначеність. Класифікація ризиків в 

економіці. Аналіз ризику. Концепція управління ризикозахищеністю підприємства. 
 

Тема 5. Управління проектами в системі менеджменту організації 

Поняття та класифікація проектів. Сутність системи управління проектами, її 

елементи. Цілі та принципи управління проектами. Життєвий цикл проекту. Функції та 

процеси управління проектами. Характеристика моделі управління проектами. 

 

ДИСЦИПЛІНА «АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ» 
Теми які виносяться на державний екзамен: 

Тема 1. Сутність та тенденції розвитку кризових явищ. 

Тема 2. Кризи в системі державного управління. 

Тема 3. Діагностика кризових ситуацій в процесі управління 

Тема 4. Технології здійснення антикризового управління. 

Тема 5. Вага держави в процесі антикризового управління. 

 

ТЕМА 1. Сутність та тенденції розвитку кризових явищ. 

Загальна характеристика суті та причин виникнення криз. 

Ознаки виникнення криз. Типологія криз. Тенденції виникнення та подолання криз. 

Основні умови стійкого розвитку систем. 

Глобальні кризи як віддзеркалення глобалізаційних процесів 

 

ТЕМА 2. Кризи в системі державного управління. 
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Механізм здійснення державної влади і кризи системи управління. Суть, причини та 

наслідки кризи в системі державного управління. Поняття системної кризи державного 

управління. 

Запобігання, профілактика та можливості подолання кризи у сфері державного 

управління 

 

ТЕМА 3. Діагностика кризових ситуацій в процесі управління. 

Основні параметри та етапи діагностики кризи. Методи здійснення діагностики кризи. 

Роль і значення інформації в діагностиці кризи.  

Проблемність передбачення можливості настання банкрутства підприємств. 

 
ТЕМА 4. Технології здійснення антикризового управління. 

Поняття технології антикризового управління. Обмеження та критичні фактори при 

розробці управлінських рішень в антикризовому управлінні. Роль сучасних інформаційних 

технологій в розробці та реалізації технологій антикризового управління. Технологічна 

схема процесу управління в кризовій ситуації. Технологія розробки управлінських рішень в 

антикризовому управлінні. Параметри контролю кризових ситуацій в технології 

антикризового управління. 

 

ТЕМА 5. Вага держави в процесі антикризового управління. 

Сутність кризи в сфері державного управління та основні причини, що її викликають. 

Основні передумови, ключові фактори та принципи забезпечення ефективного державного 

регулювання кризових ситуацій в політичній та соціально-економічній сферах. 

Актуальні питання безпечного та стабільного розвитку України (крізь призму 

можливих криз, викликаних процесами глобалізації). 

 

ДИСЦИПЛІНА «ТЕХНОЛОГІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ» 
Теми які виносяться на державний іспит: 

Тема 1. Форми, методи та стиль публічного адміністрування. 

Тема 2. Механізми та моделі в публічному адмініструванні. 

Тема 3. Публічні та адміністративні послуги в системі публічного адміністрування. 

Тема 4. Адміністративний процес у публічній установі. Технології управління 

адміністративним процесом. 

Тема 5. Відповідальність у публічному адмініструванні. 

Тема 6. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні. 

Тема 7. Культура й етика публічного адміністрування 

 

Тема 1. Форми, методи та стиль публічного адміністрування. 

Форми публічного адміністрування, їх поняття та сутність. Правові та неправові форми 

публічного адміністрування. Адміністративний акт як пріоритетна форма публічного 

адміністрування. Адміністративний розсуд: поняття та можливості використання у 

публічному адмініструванні.  

Поняття адміністративної процедури. Класифікація адміністративних процедур. 

Нормативно-правова база запровадження адміністративних процедур в Україні.  

Методи публічного адміністрування, їх ознаки та види: адміністративні, правові, економічні, 

соціально-психологічні, соціально-етичні та ін. Поняття форм виконавчо-розпорядчої 

діяльності держави. Вимоги щодо форм виконавчо-розпорядчої діяльності держави. 

Класифікація форм виконавчо-розпорядчої діяльності. 
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Тема 2. Механізми та моделі в публічному адмініструванні. 

Основні моделі публічного адміністрування: «Old Public Management», «New Public 

Management», «Good Governance». Менеджералізм і неоменеджералізм у державному 

управлінні. Досвід реалізації моделі «New Public Management» на національному, 

регіональному та місцевому рівнях.  

Європейська доктрина належного публічного управління.. Сутність та значення 

принципів належного управління (good governance). Транспарентність публічного 

адміністрування.  

Сучасні тенденції у публічному адмініструванні. Поняття європейського 

адміністративного простору. Імплементація чинних моделей управління в українську 

практику.  

 

Тема 3. Публічні та адміністративні послуги в системі публічного адміністрування. 

Поняття, природа і зміст публічних послуг (державних і муніципальних), що надаються 

органами публічної влади. Місце публічних послуг у структурі діяльності держави. Ознаки 

публічних послуг. Принципи надання публічних послуг. Поняття і види форм державного 

управління з надання публічних послуг (публічно-правова та приватноправова організаційні 

форми).  

Адміністративні послуги: поняття, місце в системі публічних послуг, основні види. 

Організаційно-правовий механізм надання адміністративних послуг. Електронні 

адміністративні послуги.  

Проблема якості публічних послуг та їх стандартизація. 

 

Тема 4. Адміністративний процес у публічній установі. Технології управління 

адміністративним процесом. 

Визначення адміністративного процесу. Три основні види операцій адміністративного 

процесу: організаційно-адміністративні, аналітико-конструктивні, інформаційно-технічні. 

Розподіл адміністративних процесів на функції управління.  

Визначення технологічної структури адміністративних процесів. Загальний вид моделі 

управлінської праці. Основні стадії виконання підфункцій (робіт). Класифікація 

управлінських операцій за функціонально-технологічною ознакою. Поділ управлінських 

операцій між керівниками, фахівцями і технічними виконавцями.  

Визначення змісту і характеру організаційно-адміністративних операцій. Основні види 

організаційно-адміністративних операцій: службово-комунікаційні, координаційні, 

контрольно-оцінні. Характеристика службово-комунікаційних операцій. Характеристика 

координаційних операцій. Характеристика контрольно-оцінних операцій.  

Сутність планування адміністративного процесу. Сучасний підхід до планування 

адміністративного процесу. Ієрархія планів у системі адміністративного менеджменту.  

Суб'єкти й об'єкти контролю в системі адміністративного менеджменту. Види 

контролю в системі адміністративного менеджменту. Визначення адміністративного 

контролю. Основна мета адміністративного контролю. Механізм адміністративного 

контролю. Процес здійснення адміністративного контролю. Поняття та зміст публічного 

контролю у сучасній державі. 

Визначення мотивації. Визначення мотиву. Визначення стимулу. Наукові теорії 

мотивації. Концепція партисипативного управління. Особливості мотивації в системі 

адміністративного менеджменту.  

 

Тема 5. Відповідальність у публічному адмініструванні. 

Правопорушення. Ознаки правопорушення. Суб’єкт і об’єкт правопорушення.  

Юридична відповідальність, мета і завдання. Відповідальність органів державної влади 

в сфері публічного адміністрування. Відповідальність органів і осіб, які не перебувають на 

держаній службі у сфері публічного адміністрування.  
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Тема 6. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні. 

Поняття «конфлікту»: різноманітність інтерпретацій, специфічні риси. Предмет і об’єкт 

конфлікту. Проблема меж конфлікту; його соціальні функції  

Головні рушійні сили конфлікту. Механізми управління конфліктами інтересів. 

Механізм розгортання та підстави політичного конфлікту. Проблема політичної 

напруженості в суспільстві. Роль влади в управлінні політичними конфліктами. Конфлікт і 

консенсус як способи їх розв’язання.  

Конфлікти інтересів в публічному адмініструванні. Економічний конфлікт як зіткнення 

інтересів потреб.  

Фактори, які викликають стрес. Профілактика стресових ситуацій.  

 

Тема 7. Культура й етика публічного адміністрування. 

Етика та естетика. Етичні принципи у публічному адмініструванні. Етична 

інфраструктура публічного адміністрування.  

Норма поведінки та мораль. Етичний кодекс публічного службовця.. Принципи та 

норми поведінки представників публічного адміністрування.  

Поняття іміджу. Стиль публічного службовця. Формування позитивного іміджу та його 

вплив на ефективність роботи публічного службовця.  

Службова етика та етикет в публічному адмініструванні. Права та обов’язки публічного 

службовця. Професійні та особисті якості публічного службовця. Дипломатичний етикет.  

 

 

ДИСЦИПЛІНА «РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 

ПЛАНУВАННЯ» 
Теми які виносяться на державний екзамен: 

Тема 1. Територіальна організація влади в Україні та територіальне управління 

Тема 2. Державна регіональна політика в Україні 

Тема 3. Реформування адміністративно-територіального устрою 

Тема 4. Загальні засади формування механізму господарського управління регіоном.  

Тема 5. Регіональні стратегії як інструмент управління розвитком територій 

 

Тема 1. Територіальна організація влади в Україні та територіальне управління. 

Методологія дослідження проблем територіальної організації влади та 

територіального управління в Україні. Територіальні основи публічної влади в Україні. 

Організаційно-правовий механізм публічного управління на територіальному рівні. Моделі 

територіальної організації влади. Трансформаційні процеси у сучасній Україні. Система 

адміністративно-територіального устрою України. Актуальні проблеми організації 

територіального управління в Україні. 

Теоретичні засади регіонального управління. Основні теорії регіонального 

управління. Поняття «регіон». Типи регіонів та їх характеристика. Структурна модель 

регіону. Моделі територіальної організації влади. Засади системи територіальної організації 

влади. 

 

Тема. 2. Державна регіональна політика в Україні. 

Регіон як об’єкт та суб’єкт управління. Сутність, мета та основні завдання 

регіональної політики. Державна регіональна політика як складова регіональної економічної 

політики держави. Принципи державної регіональної економічної політики. Форми та 

методи реалізації державного управління соціально-економічними процесами у регіоні. 

Формування та вдосконалення національної системи управління територіями. Інституційно-
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правові, організаційні, фінансово-економічні та соціально-психологічні механізми реалізації 

регіональної політики. 

 

Тема 3. Реформування адміністративно-територіального устрою. 

Адміністративно-територіальний устрій України. Засади адміністративно-

територіального устрою України. Територіальна організація влади як система. Сучасна 

модель територіальної організації влади в Україні.  

Поняття та суть адміністративно-територіальної одиниці: складові елементи та їх 

взаємодія. Ознаки адміністративно-територіальної одиниці. 

Методологічні засади реформування адміністративно-територіального устрою 

держави. Економічне районування України. Стан та проблеми сучасного адміністративно-

територіального устрою України. Концептуальні засади адміністративно-територіальної 

реформи. 

 

Тема 4. Загальні засади формування механізму господарського управління регіоном. 

Принципи організації системи регіонального управління. Взаємодія центральних 

органів державної влади та місцевого самоврядування в галузі комплексного розвитку 

території. Принципи та методи регіонального управління.  

Характеристика системи управління регіональним розвитком. Горизонтальні і 

вертикальні взаємодії місцевої адміністрації. Мета регіонального розвитку. Регіональна 

діагностика. Регіональне планування. Регіональне стратегічне управління 

 

Тема 5. Регіональні стратегії як інструмент управління розвитком територій. 
Регіональні стратегії розвитку: сутність, роль у загальній системи планування 

розвитку регіонів, особливості розробки. Методичні засади підготовки регіональних 

стратегій розвитку. Моніторинг та оцінювання реалізації регіональних стратегій розвитку. 

Сутність стратегічного планування розвитку регіону. Роль стратегії в забезпеченні 

сталого розвитку регіону.  

Система стратегічного планування в Україні. Особливості стратегічного планування 

на національному рівні в Україні. Стратегічне планування на регіональному рівні. Алгоритм 

стратегічного планування розвитку регіону. 
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Додаток 3 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

 

Кафедра економіки та менеджменту 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІКИ ПИТАНЬ ІЗ НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН  

ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

для підготовки до державного екзамену за фахом, 

рекомендованих здобувачам вищої освіти другого освітнього рівня «магістр»  

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальності 281  «Публічне управління та адміністрування» 

  

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» 
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«Публічне управління» 
1. Феномен управління та основні підходи до його вивчення. 

2. Основні поняття науки управління: влада та панування, керівництво та адміністрування, 

управління та менеджмент.  

3. Державне управління: визначення та характерні риси. 

4. Визначення публічного управління (Демонд Кілінг, Джей М. Шавріц). Публічне 

управління та державне управління. 

5. Співвідношення понять: «government», «governance» та «good governance».  

6.  «Public management» та «New public management»: спільне і відмінне.  

7. Принцип зворотного зв'язку як основа публічного управління. 

8. «Трирівнева концепція» публічного управління Леслі Пала. 

9. Суб’єкти та об’єкти публічного управління. Співробітництво з питань громадянського 

суспільства як один із пріоритетів реформування публічного управління в Україні.  

10. Ключові поняття для розуміння сутності та особливостей публічного управління. 

11. Поняття «держава» та «публічна влада». 

12. Визначення публічного управління, виходячи з властивості цілеспрямованості. 

13. Публічне управління та адміністрування з погляду системного підходу.  

14. Діяльністна модель публічного управління. 

15. Міжрівнева взаємодія у системі публічного управління та адміністрування. 

16. Сутність поняття «публічне управління». 

17. Міжрівнева взаємодія у системі публічного управління. 

18. Внутрішня та зовнішня взаємодії у системі публічного управління. 

19. Складові взаємодії у системі публічного управління. 

20. Основні характерні риси чинної моделі публічного управління в Україні. 

21. Напрям публічного адміністрування в моделі публічного управління. 

22. Основні форми публічного управління в Україні. 

23. Стабілізаційні чинники взаємозв’язку рівнів суспільного управління. 

24. Сутність принципу «бритва Оккама». 

25. Систематизація принципів публічного управління. 

26. Загально-управлінські принципи. 

27. Універсальні принципи управління. 

28. Принципи цілепокладання. 

29. Сучасні принципи управлінської діяльності. 

30. Основні принципи публічного управління. 

31. Структурні принципи публічного управління. 

32. Моделі циклу та процесу управління. 

33. Новітні моделі-підходи сучасного управління суспільним розвитком. 

34. Роль моніторингу в реалізації функції контролю. 

35. Актуальні завдання підвищення ефективності контролю у сфері публічного 

управління. 

36. Риси і навички ефективно діючого державного керівника за Г.Чейзом. 

37. Назвіть основні ознаки «нового державного менеджменту». 

38. Управлінські технології державного управління. 

39. Технології цільового та процесного управління та особливості їх використання у 

публічному управлінні та адмініструванні. 

40. Актуальні напрями удосконалення управлінських технологій сучасного державного 

управління. 

41. Що розуміють під нормотворчістю та роль останньої у державному управлінні?  

42. Ознаки «нового державного управління».  

43. Сутність поняття «адміністративна реформа». 

44. Проблема оцінювання та управління якістю у публічному управлінні. 

45. Адміністрування як організаційно-технічна складова публічного управління.  
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46. Адміністративна система управління та концепція бюрократії Макса Вебера.  

47. Концепція адміністративної поведінки Герберта Саймона. 

48. Здійснення державної політики як ключовий елемент адміністрування. Здійсненність 

політики та впливовість політики.  

 

«Ділове адміністрування» 
1. Сутність і класифікація організацій. 

2. Організація як система. 

3. Внутрішні і зовнішні складові середовища організації. 

4. Склад і зміст системи управління. 

5. Закони організації. 

6. Типологія організаційних структур управління. 

7. Суть механізму управління. 

8. Поняття організаційного механізму. 

9. Адміністративний механізм. 

10. Поняття і суть організаційно-адміністративних методів державного управління. 

11. Класифікація організаційно-адміністративних методів управління. 

12. Управлінська діагностика: сутність, алгоритм діагностичного обстеження. 

13. Діагностика структури управління. 

14. Характеристика структури і якості управлінського персоналу. 

15. Інформаційно-технологічна діагностика процесів управління. 

16. Дизайн та інжиніринг у організації діяльності. 

17. Дизайн як системний трансформаційний процес. 

18. Методологія організаційного інжинірингу. 

19. Загальні правила інжинірингу. 

20. Концепції управління працею робітників Ф. У. Тейлора. 

21. Модель організаційної взаємодії А. Файоля. 

22. Філософія управління процесами Демінга. 

23. Модель організації «діамант» Г. Лівітта. 

24. Види та стилі керівництва. 

25. Чотири системи стилів лідерства Лайкерта. 

26. Ситуаційна модель керівництва Фідлера. 

27. Підхід «шлях – ціль» Мітчела та Хауса. 

28. Теорія життєвого циклу Херсі та Бланшара. 

29. Сутність підприємницького ризику. Невизначеність. 

30. Класифікація ризиків в економіці. 

31. Аналіз ризику. Концепція управління ризикозахищеністю підприємства. 

32. Управління в умовах кризи.  

33. Джерела виникнення ризиків. 

34. Ризикозахищеність інвестиційної діяльності підприємства. 

35. Ризикозахищеність основної діяльності підприємства 

36. Ефективне лідерство. 

37. Матриця взаємозв’язків: організація та необхідний тип керівництва. 

38. Стилі та навички керівника змін. 

39. Менеджери та лідери: спільне та відмінне. 

40. Самоаналіз та внутрішні ресурси управлінця змінами. 

41. Персоналізація та персоніфікація влади.  

42. Способи адміністративного впливу. 

43. Поняття та класифікація проектів. 

44. Сутність системи управління проектами, її елементи. 

45. Цілі та принципи управління проектами. Життєвий цикл проекту. 

46. Функції та процеси управління проектами. 



 24 

47. Характеристика моделі управління проектами. 

48. Об'єктивна необхідність управління проектами в системі ділового адміністрування. 

49. Елементи системи управління проектами, їх склад і взаємозв’язок. 

50. Умови управління проектами. 

51. Основні цілі управління проектами з позиції ділового адміністрування. 

 

«Антикризове управління» 
1. Суть та ознаки антикризового управління. 

2. Процес виникнення кризи в установі, організації, на підприємстві. 

3. Роль і функції держави в антикризовому управлінні. 

4. Причини та закономірність виникнення системної кризи економіки України, її характер. 

5. Шляхи оптимізації управлінського апарату у кризовій організації. 

6. Можливості антикризового управління та необхідність його здійснення. 

7. Ефективність антикризового управління, його прояви. 

8. Сучасні тенденції у розвитку кризових процесів на макрорівні. 

9. Ступінь потреби організацій, підприємств в антикризовому управлінні. 

10. Роль, значення та етапи інноваційного процесу в антикризовому управлінні. 

11. Діяльність органів виконавчої влади в умовах надзвичайного стану. 

12. Участь та місце держави у регулюванні кризових ситуацій. 

13. Місце антикризового управління в економічній стратегії України як держави з 

європейським вибором. 

14. Особливості технології антикризового управління. 

15. Розробка управлінських рішень в антикризовому управлінні. 

16. Здійснення контролю кризових ситуацій в технології антикризового управління. 

17. Перспективна кадрова стратегія кризової організації. 

18. Особливості процесу розробки та реалізації технологій антикризового управління в 

Україні. 

19. Забезпечення стабільного розвитку України з огляду на світові глобалізаційні 

процеси. 

20. Здійснення антикризової політики України щодо забезпечення ефективної кадрової 

політики.  

21. Державна інноваційна стратегія антикризового розвитку України. 

22. Проблеми інвестиційної кризи.  

23. Спрямованість державної політики щодо стимулювання інвестиційної активності.  

24. Джерела фінансування інвестицій в умовах обмежених фінансових ресурсів України. 

25. Форми державного регулювання кризових ситуацій в економіці держави. 

 

«Технології публічного адміністрування» 
1. Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його еволюція.  

2. Форми публічного адміністрування, їх поняття та сутність.  

3. Методи публічного адміністрування, їх ознаки та види. 

4. Основні моделі публічного адміністрування: «Old Public Management», «New Public 

Management», «Good Governance». Менеджералізм і неоменеджералізм у державному управлінні.  

5. Визначення суб'єкта і об'єкт публічного адміністрування. Головне завдання сучасного 

публічного адміністрування.  

6. Особливості формування схеми технології публічного адміністрування на рівні держави. 

7. Особливості формування схеми технології публічного адміністрування на місцевому 

рівні.  

8. Види і характеристика систем технологій публічного адміністрування.  

9. Види інформації, що найчастіше використовується в управлінні.  

10. Основні джерела інформації публічної організації. 

11. Основні правила розроблення схеми руху інформації у публічній установі.  
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12. Адміністративна влада. Ознаки адміністративної влади.  

13. Поняття, зміст та основні напрями сучасної адміністративної діяльності.  

14. Об’єкти та суб’єкти публічного адміністрування, їх класифікація. Сфери діяльності та 

компетенція суб’єктів публічного адміністрування.  

15. Поняття “публічна адміністрація”, централізовані та децентралізовані адміністрації.  

16. Органи виконавчої влади як суб’єкти публічного адміністрування, їх види, сфери 

діяльності та компетенція, правові засади організації та діяльності.  

17. Недержавні інституції публічного адміністрування.  

18. Місце публічних послуг у структурі діяльності держави. Ознаки публічних послуг.  

19. Адміністративні послуги: поняття, місце в системі публічних послуг, основні види. 

20. Проблема якості публічних послуг та їх стандартизація. 

21. Інструменти діяльності публічних адміністрацій: переконання, фінансові засоби, правила, 

організаційні структури.  

22. Модель ефективності діяльності публічних адміністрацій.  

23. Аутсорсинг адміністративно-управлінських процесів.  

24. Визначення технологічної структури адміністративних процесів.  

25. Визначення змісту і характеру організаційно-адміністративних операцій.  

26. Загальне визначення інформаційно-технічних операцій.  

27. Сутність планування адміністративного процесу.  

28. Основні аспекти організації адміністративного процесу  

29. Суб'єкти й об'єкти контролю, функція контролю  в системі адміністративного 

менеджменту.  

30. Основна мета та механізм адміністративного контролю.  

31. Поняття та зміст публічного контролю у сучасній державі. 

32. Особливості мотивації в системі адміністративного менеджменту.  

33. Техніка організації і проведення нарад і засідань.  

34. Техніка ділових контактів. 

35. Техніка контактів із підлеглими. Загальні правила контактів керівника з підлеглими.  

36. Юридична відповідальність, мета і завдання. 

37. Відповідальність органів державної влади в сфері публічного адміністрування. 

38. Відповідальність органів і осіб, які не перебувають на держаній службі у сфері публічного 

адміністрування.  

39. Конфлікти інтересів в публічному адмініструванні.  

40. Економічний конфлікт як зіткнення інтересів потреб.  

41. Стресоформуючі фактори у публічному адмініструванні. Засоби уникнення стресів.  

42. Роль наявних конфліктологічних знань у професійному призначенні публічного 

службовця.  

43. Фактори, які викликають стрес. Профілактика стресових ситуацій.  

44. Етичні принципи у публічному адмініструванні. Етична інфраструктура публічного 

адміністрування.  

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

46. Принципи та норми поведінки представників публічного адміністрування.  

47. Стиль публічного службовця. Стиль мовлення та комунікативні здібності публічного 

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

службовця.  

48. Службова етика та етикет в публічному адмініструванні. 

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

службовця.  

 

«Регіональне управління та територіальне планування» 
1. Дайте визначення понять "регіональне управління" та "територіальна організація влади".  

2. Чи є поняття "управління територією" та "територіальне управління" тотожними? 

3. Об'єкти та суб'єкти територіального управління в Україні. 
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4. Основні принципи територіальної організації влади та територіального управління в 

Україні. Які, на Ваш погляд, є найбільш значущими?  

5. Головні цілі регіональної політики в Україні.  

6. Наведіть приклади об'єктів і суб'єктів регіональної політики в Україні.  

7. Охарактеризуйте державну регіональну економічну політику та зміст основних її 

принципів.  

8. У чому полягає роль органів державного управління та місцевого самоврядування в 

економічному розвитку регіонів України?  

9. Наведіть складові механізму реалізації регіональної економічної політики.  

10. Що ви розумієте під поняттям "адміністративно-територіальний устрій країни"? 

11. Які виконує функції держава з оптимізації адміністративно-територіального устрою?  

12. Визначте особливості реформування адміністративно-територіального устрою країни. 

13. Назвіть та охарактеризуйте основні методи реалізації державної регіональної 

економічної політики в Україні.  

14. За допомогою яких інструментів здійснюється реалізація державної регіональної 

економічної політики в Україні? 

15. Що ви розумієте під поняттям "місцеве самоврядування"?  

16. Якими компетенціями володіють органи місцевого самоврядування в Україні? 

Порівняйте ці компетенції з іншими країнами світу?  

17. Що ви розумієте під "змінами" на територіальному рівні?  

18. Яких змін потребує процес територіального управління в Україні? Яку роль відіграє у 

цьому процесі держава?  

19. У чому полягає специфіка загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів? 

20. Інституційний аспект Концепції державної регіональної політики. 

21. Роль місцевих державних адміністрацій в реалізації державної регіональної політики? 

22. Статус обласних і районних рад як органів самоврядування за відсутності власних 

виконавчо-розпорядчих структур. 

23. Розуміння сучасної інституційної моделі регіонального управління. 

24. Визначення поняття “планування соціально-економічного розвитку території”. 

25. У чому полягає сутність цілісної системи планування регіонального та місцевого 

розвитку? 

26. Назвіть базові види планування територіального розвитку. 

27. Поясніть сутність стратегічного планування регіонального розвитку. 

28. Що можна віднести до переваг стратегічного планування регіонального розвитку? 

29. Якими ознаками має характеризуватися успішна стратегія регіонального розвитку? 

30. Яку максимальну кількість перспективних напрямів регіонального розвитку доцільно 

визначати в стратегії? 

31. Якими факторами зумовлюються особливості розробки регіональної стратегії 

розвитку територій? 

32. Основні етапи стратегічного планування розвитку регіонів. 

33. Що таке “профіль громади”? 

34. Поняття “стратегічне бачення” розвитку регіону. 

35. Яким вимогам мають відповідати операційні цілі стратегії розвитку регіону? 

36. У чому полягають відмінності між моніторингом та оцінюванням? 

37. Основні завдання моніторингу реалізації стратегії розвитку регіону. 
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Додаток 4 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

 

Кафедра економіки та менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

для підготовки до державного екзамену за фахом, 

рекомендованих здобувачам вищої освіти другого освітнього рівня «магістр»  

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 
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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.  

1,5-2 бали Часткова 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 
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вказана правильна відповідь. 

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 – ситуаційні завдання, розгорнута відповідь 

3.1. Задача/Ситуаційне завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кількість набраних балів студентом за завдання 3.1  
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КОД РОБОТИ _______________ 

 

3.2. Задача/Ситуаційне завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кількість набраних балів студентом за завдання 3.2  

 


