
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

для атестації осіб, які здобувають ступінь магістра  

зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

ВСТУП 

 

Комплексний атестаційний екзамен за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти (далі – КАЕ) є обов’язковим компонентом атестації здобувачів вищої 

освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 

Метою КАЕ є оцінювання готовності випускника закладу вищої освіти 

самостійно розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного 

управління та адміністрування шляхом встановлення відповідності 

досягнутих здобувачем вищої освіти результатів навчання вимогам стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 4 серпня 2020 року № 1001, а також акредитованій 

освітньо-професійній програми «Публічне управління та адміністрування» 

(Сертифікат про акредитацію освітньої програми 2774, дійсний до 01.07.2027, 

виданий Національнимагентством із забезпечення якості вищої освіти). 

Для успішного складання КАЕ майбутній фахівець з публічного 

управління та адміністрування має здобути компетентності, які формуються 

під час вивчення комплексу обов’язкових освітніх компонент упродовж всього 

нормативного терміну у закладі вищої освіти. Екзаменований повинен мати 

достатній рівень знань, умінь та компетентностей стосовно здатності: до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу; працювати в команді, мотивувати 

людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально 

відповідально та свідомо; розробляти та управляти проєктами; 

удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний 

рівні; приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні 

комунікаційні технології; генерувати нові ідеї (креативність) у сфері 

публічного управління та адміністрування.  

КАЕ охоплює завдання зі стислим зрозумілим описом змін у сфері 

публічного управління та адміністрування, регіонального управління та 

місцевого самоврядування, державної служби з посиланнями на нормативно-

правові акти, що регламентують сферу публічного управління та 

адміністрування.  

Програма КАЕ (далі – Програма) містить перелік питань щодо: 

формування і реалізації публічної політики; аналізу процесів глобалізації та 

політики національної безпеки; управління змінами та стратегічного 

управління; економічного врядування та управління публічними фінансами; 

принципів і закономірностей функціонування системи регіонального 

управління та місцевого самоврядування; базових понять і сутнісних ознак 



права в публічному управлінні; інституціонального забезпечення публічної 

влади; організаційно-правових засад соціальної та гуманітарної політики; 

реалізації інформаційної політики та розвитку цифрових технологій і 

електронної демократії; комунікації (в т.ч. іноземними мовами) у публічному 

управлінні; управління персоналом в публічній службі. 

КАЕ проводиться за такими принципами: академічна доброчесність; 

об’єктивність; прозорість і публічність; незалежність; нетерпимість до проявів 

корупції та хабарництва; інтеграція у міжнародний освітній та науковий 

простір; єдність методики оцінювання результатів. 

КАЕ проводиться у формі оцінювання Екзаменаційними комісіями, а 

також за різними видами завдань (теоретичні завдання з розгорнутою 

відповіддю, практичні завдання тощо) відповідно до цієї Програми. 

Завдання КАЕ розробляються відповідно до освітньо-професійної 

програми «Публічне управління та адміністрування» і робочих програм 

навчальних дисциплін, а також з урахуванням Проекту програми Єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

КОГНІТИВНІ РІВНІ: 

Рівень A. «Розуміння, знання».  

Рівень B. «Застосування». 

Рівень C. «Аналіз». 

Рівень D. «Оцінка».  

 

УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА КАЕ  
 

Найменування розділу Питома вага,% 

Публічне управління та адміністрування 50 

Регіональне управління та місцеве самоврядування 30 

Державна служба 20 
  



ДЕТАЛІЗОВАНА СТРУКТУРА  
КОМПЛЕКСНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ  

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 
 

Код Найменування розділу/ підрозділу/ теми 
Питома 

вага, % 

Найвищий 

когнітивний 

рівень 

1 2 3 4 

1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ДМІНІСТРУВАННЯ 

 
50 С 

1.1 Публічна політика 8 С 

1.1.1 Політика як суспільне явище. Сутність політики як 

суспільного явища. Історія світової політичної думки. 

Історія української політичної думки. Теоретична 

змістовність влади в публічному управлінні. Держава як 

головний елемент політичної системи. Політична 

свідомість та політичні ідеології сучасності. Політико-

управлінські відносини в сучасній державі. 

4 С 

1.1.2 Аналіз публічної політики. Концептуальні засади аналізу 

державної політики. Типологія та модельний аналіз 

державної політики. Державне управління як владний 

механізм упровадження державної політики. Аналіз 

державної політики: процес і технологія. 

4 С 

1.2 Глобалізація та політика національної безпеки 8 С 

1.2.1 Політика безпеки на міжнародному та національному 

рівнях. Теоретичні засади політики безпеки на 

міжнародному та національному рівнях. 
4 С 

1.2.2 Політика національної безпеки України. Національна 

безпека: поняття, сутність, види. Правові та інституційні 

засади політики національної безпеки. Забезпечення 

національної безпеки в різних сферах життєдіяльності 

суспільства. Основи стратегічного та ситуаційного 

управління у сфері національної безпеки 

4 С 

1.3 Право в публічному управлінні 10 В 

1.3.1 Публічне і приватне право в публічному управлінні.   A 

1.3.2 Правове підпорядкування публічної адміністрації 

конституційним правам і свободам. 
 С 

1.3.3 Конституційно-правові принципи публічного управління 

та адміністрування.  
 А 

1.3.4 Конституційна організація публічної влади.   А 

1.3.5 Правовий статус та повноваження публічно-владних 

інституцій.  
 С 

1.3.6 Акти публічної адміністрації.   В 

1.3.7 Вирішення публічно-правових спорів адміністративними 

судами та Конституційним Судом України.  
 В 

1.3.8 Правове регулювання публічної служби.   В 

1.3.9 Правове регулювання службових відносин.   В 

 

 

 
  



Код Найменування розділу/ підрозділу/ теми 
Питома 

вага, % 

Найвищий 

когнітивний 

рівень 

1 2 3 4 

1.4 Соціальна та гуманітарна політика 8 С 

1.4.1 Особливості розвитку та структура суспільства в умовах 

трансформації.  
 А 

1.4.2 Соціальна політика на сучасному етапі: моделі та 

пріоритети. 
 С 

1.4.3 Соціальна політика як вид практичної діяльності.  В 

1.4.4 Структура реалізації соціальної політики.  C 

1.4.5 Структура органів державного, регіонального управління 

та місцевого самоврядування, які реалізують основні 

завдання соціальної політики 
 С 

1.4.6 Проектний аналіз в соціальні сфері.  В 

1.4.7 Гуманітарна політика держави.  С 

1.5 Інформаційна політика та цифрові технології 8 В 

1.5.1 Цифрові технології у публічному управлінні. Інформація та 

її роль у розвитку інформаційного простору. 

Інформаційне суспільство. Основні напрями розвитку 

інформаційних технологій. Організаційні питання щодо 

використання комп’ютерної техніки в державному 

управлінні. Організація та автоматизація діловодства. 

Електронне врядування. 

5 В 

1.5.2 Державна інформаційна політика. Сутність державної 

інформаційної політики. Засоби масової інформації в 

політичному процесі. 

5 С 

1.6 Парламентаризм  8 С 

1.6.1 Об’єкт, предмет, функції та методи навчальної 

дисципліни «Парламентаризм». Категоріальний апарат. 

Парламентаризм як інститут та організація 

представницької демократії. 

 А 

1.6.2 Сутність, традиції та цінності парламентаризму. 

Сучасна філософія «парламентаризму». 

«Парламентаризм» як предмет соціального пізнання. 

Поняття «політичної системи суспільства» та «політичної 

організації суспільства». Парламентаризм як інститут та 

організація представницької демократії. Розвиток 

інституту парламентаризму. Принципи, традиції та 

цінності парламентаризму. Сучасні тенденції розвитку 

парламентаризму. 

 А 

1.6.3 Парламент як інститут посередництва між 

суспільством та органами публічної влади. Держава як 

соціальна система та політико-правовий інститут. 

Парламент в політичній системі сучасної держави. 

Поняття, риси та види парламентів. Компетенції 

парламентів. Парламент як орган законодавчої влади. 

Основні функції парламенту та інших гілок влади. 

 А 

1.6.4 Становлення і розвиток парламентаризму як інституту 

представницької демократії. Загальні засади 

представницької демократії. Природа та сутність 

народовладдя. Безпосередня і представницька 

 С 
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Код Найменування розділу/ підрозділу/ теми 
Питома 

вага, % 

Найвищий 

когнітивний 

рівень 

1 2 3 4 

демократія. Представницькі органи влади. Концепції 

учасницької, плюралістичної, дорадчої (деліберативної), 

консолідованої демократії. Актуальні тренди та 

парадокси представницької демократії. Парадигма 

глибинної демократії в психології управління. Сутність 

поняття «глибинна демократія» в публічному управлінні. 

Основні ідеї та принципи «глибинної демократії» як 

інноваційні принципи політичного управління. 

Парламентаризм та організація представницької 

влади. Основні функції громадських об’єднань та 

політичних партій. Особливості взаємодії держави з 

інститутами громадянського суспільства, конструктивні 

та деструктивні політичні технології, лобізм у 

парламентській діяльності. 

1.6.5 Основні функції парламенту та інших гілок влади. 

Основні засади ефективного функціонування сучасної 

держави. Мета та значення розмежування трьох гілок 

єдиної в своїй сутності влади (законодавчої, виконавчої 

та судової): забезпечення рівноваги щодо влади 

(запровадження певної системи стримувань і противаг), 

унеможливлення кризи («паралічу») влади, 

унеможливлення зосередження влади «в одних руках» 

(узурпації влади). Функції парламенту, уряду та судової 

гілки влади. 

 С 

1.6.6 Основні функції громадських об’єднань та політичних 

партій. Поняття «суспільних організацій» та 

«громадянського суспільства». Головні завдання й 

функції громадянського суспільства. Парламентаризм та 

громадянське суспільство. Поняття й зміст діяльності 

політичних партій. Основні засади щодо формуються 

відносини між владою і громадянським суспільством у 

сучасному цивілізованому світі. 

 С 

1.6.7 Місцеве самоврядування як інститут народовладдя в 

сучасному суспільстві. Поняття та сутність «місцевого 

врядування». Основні історичні етапи становлення і 

розвитку інституту місцевого самоврядування як 

феномену народовладдя. Моделі, функції та 

повноваження муніципального управління. 

     Представницькі органи місцевого самоврядування. 

Регламентування як інструмент підвищення 

ефективності діяльності місцевих рад. Представницькі 

органи в системі місцевого самоврядування. Місце 

старости в системі нових органів публічної влади. 

Префекти в системі нових органів публічної влади. 

Органи самоорганізації населення. 

 С 

1.6.8 Політична культура в публічному управлінні. 

Політична культура та парламентська етика. 

Демократичні та гуманістичні цінності як основа 

 В 



Код Найменування розділу/ підрозділу/ теми 
Питома 

вага, % 

Найвищий 

когнітивний 

рівень 

1 2 3 4 

парламентаризму. Принципи парламентаризму в 

публічному управлінні та адмініструванні. 

Політичні комунікації. Довіра в політичних 

відносинах. Політична свобода та відповідальність. 

Маніпулятивні стратегії й тактики в політичному 

дискурсі. Принцип справедливості та політична 

діяльність.  

Етапи становлення, сутність, традиції, активність, 

специфіка діяльності, функції політико-адміністративної 

еліти. Сутність парламентського лідерства. Стиль, 

принципи, морально-етичні цінності, етика врядування. 

Відповідальність, результативність діяльності, 

професіоналізм політико-адміністративної еліти.  

Політичний портрет політико-адміністративної 

еліти. Функції образу еліти у масовій свідомості. Вплив 

політико-адміністративної еліти на ситуацію в країні та її 

оцінювання.  

Патологічні процеси й відхилення в діяльності політико-

адміністративної еліти: їх сутність, складові та основні 

причини (деградація, деформація, непотизм, корупція). 

1.6.9 Парламентські механізми забезпечення стабільності та 

ефективності публічної влади. Політична діяльність в 

умовах невизначеності. Парламентські впливи щодо 

забезпечення сталого соціально-економічного розвитку 

окремих територій та держави загалом.  

Основні форми, способи та методи лобіювання у 

публічному управлінні. 

Фасилітація та коучинг як інноваційні принципи 

публічного управління та адміністрування. Передумови й 

механізми застосування коучингу в політико-

управлінській діяльності. Базові концепції коучингу. 

Види коучингу в політико-управлінському процесі. 

Основні етапи коучингового процесу.  

Коучинг як стиль лідерства та компетенція 

політичного менеджменту в публічному управлінні. Роль 

коуча в публічному управлінні. 

 В 

1.6.10 Міжнародний парламентаризм. Міжнародні стандарти 

парламентської діяльності. Парадигма глибинної 

демократії в системі формування міжнародних 

стандартів парламентської діяльності та у національному 

законодавстві й організації публічної влади.  

Європейський парламент у системі органів 

Європейського Союзу. Формування Європейського 

парламенту. Форма роботи та склад Європейського 

парламенту. Функціонування Європейського 

парламенту. Функції та повноваження Європейського 

парламенту. Законодавчий процес у Європейському 

парламенті.  

 С 



Код Найменування розділу/ підрозділу/ теми 
Питома 

вага, % 

Найвищий 

когнітивний 

рівень 

1 2 3 4 

Генеральна Асамблея ООН – своєрідний світовий 

парламент. Функції та повноваження. Комітети асамблеї. 

Роль Генеральної асамблеї ООН у процесі встановлення 

норм та кодифікації міжнародного права. 

 

2 РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

30 B 

2.1 Управління змінами 5 В 

2.1.1 Концептуальні засади управління змінами.   А 

2.1.2 Види змін.  А 

2.1.3 Теорії управління змінами.  А 

2.1.4 Методи та моделі управління змінами.  В 

2.1.5 Моделі вибору стратегії розвитку.  В 

2.1.6 Керівництво і лідерство в управлінні змінами.  В 

2.1.7 Підготовка до змін та їх керування.  В 

2.1.8 Ефективне лідерство в управлінні опором змінам.  В 

2.1.9 Управління проектами змін в публічній сфері  В 

2.1.10 Сучасні методи управління змінами.  В 

2.2 Економічне врядування та публічні фінанси 10 В 

2.2.1 Сутність економічного врядування та функції держави в 

економічній сфері. 
 А 

2.2.2 Стимули і пропозиції економічного врядування.  В 

2.2.3 Економічна природа та сутність публічних фінансів.  А 

2.2.4 Організаційні-правові засади управління публічними 

фінансами. 
 В 

2.2.5 Податки та податкова система.  В 

2.2.6 Бюджетна система та бюджетний процес.   В 

2.2.7 Державний бюджет як основний фінансовий план країни.  В 

2.2.8 Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини.   С 

2.2.9 Публічні фонди цільового призначення.  В 

2.3 Регіональне управління та місцеве самоврядування 10 В 

2.3.1 Регіональне управління. Регіональне управління як 

суспільне явище. Теоретико-правові засади 

регіонального управління. Суб’єкти регіонального 

управління: загальна характеристика. 

5 А 

2.3.2. Місцеве самоврядування в системі публічного управління. 

Історико-правові засади місцевого самоврядування. 

Органи місцевого самоврядування як суб’єкти 

регіональної політики. Децентралізація та реформування 

місцевого самоврядування: перші уроки та перспективи. 

 В 

2.4 Стратегічне управління 5 В 

2.4.1 Багаторівневе управління. Теоретичні та історичні засади 

багаторівневого управління. Інституалізація 

багаторівневого управління. Стратегічна спрямованість 

змін в публічному управлінні. 

5 А 
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2.4.2 Стратегічне управління організаціями в публічній сфері.  

Концептуальні засади стратегічного управління. Процес 

стратегічного управління. Визначення стратегії розвитку 

організації. 

 В 

2.4.3 Стратегічне планування. Сутність та методологія 

стратегічного планування. Глобальні стратегії розвитку 

та державне стратегічне планування в Україні. Державна 

стратегія: особливості та досвід впровадження. 

 

 В 

3 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

 
20 D 

3.1 Інституціональне забезпечення публічної влади 5 В 

3.1.1 Інституціональний підхід у дослідженні соціальних 

систем. 
 А 

3.1.2 Публічна влада та форми її реалізації.  А 

3.1.3 Публічне управління як системне суспільне явище.  А 

3.1.4 Організація влади в державі.  А 

3.1.5 Організація діяльності органів публічної влади.  А 

3.1.6 Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей 

публічного адміністрування. 
 А 

3.1.7 Управлінські процеси та управлінські рішення.  В 

3.1.8 Сучасні управлінські технології.  В 

3.2 Управління персоналом в публічній службі 10 D 

3.2.1 Місія служб управління персоналом в роботі державного 

органу. Реформа державного управління та роль 

управління персоналом в її реалізації. Основні завдання 

служб управління персоналом. HR-брендінг. HR-

стратегія в державному органі. 

 А 

3.2.2 Добір персоналу у державному органі. Вивчення потреб в 

персоналі державного органу. Особливості проведення 

конкурсу. Призначення на посаду державної служби. 

Встановлення випробувального терміну. 

 D 

3.2.3 Службова кар’єра: напрямки діяльності служб 

управління персоналом. Планування службової кар’єри 

державного службовця. Проведення оціночної 

співбесіди, визначення результатів оцінювання та їх 

затвердження. Визначення індивідуальних потреб 

державних службовців у підвищенні рівня їх професійної 

компетентності. Інноваційні технології навчання 

персоналу. 

 D 

3.2.4 Психологічні аспекти управління персоналом на 

державній службі. Формування корпоративної культури. 

Мотивація/заохочення державних службовців. 

Особливості адаптації на державній службі. Роль служб 

управління персоналом у вирішенні конфліктних 

ситуацій. 

 В 

3.3 Навчальні тренінги 5 В 
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рівень 

1 2 3 4 

3.3.1 Управління організаційними змінами. Сутність феномену 

«зміни». Джерела змін: зовнішні та внутрішні. Рівні змін: 

індивідуальні, групові, організаційні. Закономірності та 

моделі розвитку і життєвого циклу організацій (модель 

організаційного розвитку Л. Грейнера, модель життєвого 

циклу організації І. Адізеса). Процес управління змінами 

в публічних організаціях. Опір змінам. Методи 

подолання опору персоналу при впровадженні 

організаційних змін. Лідерство та формування команди 

при впровадженні змін. Модель змін К. Левіна. 

Концепція організаційних змін за Л.Грейнером. 

Характеристика сучасних методів управління 

еволюційними  змінами: концепція загального управління 

якістю (TQM), концепція «Шість сигм». 

 В 

3.3.2 Реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні. Орієнтація у 

новому адміністративно-територіальному устрої 

України. Базовий та районний рівні АТУ. Обробка 

бюлетенів та формування протоколів з підрахунку 

голосів на виборчій дільниці. Порядок оформлення 

депутатського звернення та запиту. Підготовка до 

проведення сесії місцевої ради. Пошук конкурсів та 

проєктів з метою розв’язання конкретної проблеми у 

громаді. Вибір оптимальної моделі проєктного офісу для 

громади. Розробка інвестиційного паспорту громади 

 В 

3.3.3 Податки. Завдання щодо визначення основних елементів 

податку. Розрахунок податку на доходи фізичних осіб, 

визначення можливості отримання податкової знижки  та 

податкової соціальної пільги та їх обчислення, 

розрахунок ЕСВ та військового збору. Розрахунок 

податкового зобов’язання та податкового кредиту при 

обчислення ПДВ, аналіз механізму бюджетного 

відшкодування ПДВ. Розрахунок адвалорних та 

специфічних ставок акцизу. Визначення ціни 

підакцизного товару. Розрахунок мита. Вирішення 

завдань, в яких одночасно застосовуються усі розглянуті 

податки. 

 В 

3.3.4 Технології управління персоналом. Технології 

формування персоналу: пошук та підбір. Технології та 

особливості найму тимчасового персоналу. Технології 

адаптації нових працівників. Технології оцінювання 

роботи персоналу. Технології розвитку персоналу. 

Технології звільнення персоналу. 

 В 

 

 
 


