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ВСТУП  

 

Програму комплексного атестаційного екзамену підготовлено відповідно 

до освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування». 

Мета комплексного атестаційного екзамену – перевірка і оцінка 

теоретичного та практичного рівня підготовки здобувачів до самостійного 

належного виконання професійних завдань, пов’язаних із вирішенням складних 

задач і проблем у сфері публічного управління та адміністрування на різних 

рівнях управління в умовах проведення системних реформ в Україні, та 

встановлення відповідності досягнутих ними результатів навчання вимогам 

освітньо-професійної програми та державного освітнього стандарту. 

Комплексний атестаційний екзамен передбачає перевірку знань, що 

формують уміння, компетентності, які зазначені в Освітньо-професійній 

програмі бакалавра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування».  

Освітньо-професійною програмою передбачено формування та розвиток 

у здобувачів таких компетентностей: 

‒ загальних: 

ЗК 1. Здатність підтримувати сприятливий соціально-психологічний 

клімат в колективі, налагоджувати ефективну взаємодію в команді, створювати 

сприятливі умови для навчання та саморозвитку персоналу публічної 

організації. 

ЗК 2. Здатність до безперервного навчання та саморозвитку, самостійної 

праці, використання системного підходу до розроблення та реалізації рішень. 

ЗК 3. Здатність формувати інформаційний простір та використовувати 

інформаційні технології у діяльності публічної організації. 

ЗК 4. Здатність до інноваційної діяльності. 

ЗК 5. Здатність до професійного (усного та письмового) спілкування 

діловою українською та іноземною мовами з предмету професійної діяльності. 

ЗК 6. Здатність діяти з позиції соціальної відповідальності, займати 

активну життєву та громадянську позицію, розвивати лідерські якості. 

ЗК 7. Здатність до налагодження та здійснення ефективних комунікацій із 

зовнішнім середовищем, дотримання етики ділового спілкування, позитивного 

ставлення до різноманіття культур. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у своїй практичній діяльності. 

‒ фахових: 

ФК 1. Здатність планувати і організовувати діяльність публічної 

організації (підрозділу) відповідно до визначених стратегічних орієнтирів. 

ФК 2. Здатність розуміти економічні основи функціонування публічної 

організації, визначати потреби та напрями раціонального використання її 

ресурсів. 

ФК 3. Здатність аналізувати та оцінювати результати діяльності, 
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професійний потенціал та динаміку розвитку публічної організації. 

ФК 4. Здатність до аналізу та оцінювання соціально-економічних 

процесів, розгляду суспільних явищ в конкретних історичних умовах. 

ФК 5. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення, спроможність 

забезпечувати їх виконання та здійснювати ефективний контроль за їх 

виконанням. 

ФК 6. Здатність опрацьовувати первинну зовнішню та внутрішню 

інформацію та формувати на її основі стратегію розвитку публічної організації. 

ФК 7. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської 

діяльності. 

ФК 8. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності у сфері 

публічного управління та адміністрування. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Бути здатним виконувати конституційні обов’язки, дотримуватись 

норм законодавства, поєднувати та взаємоузгоджувати суспільні, колективні та 

індивідуальні інтереси. 

ПРН 2. Уміти працювати в міждисциплінарній команді та організовувати 

ефективну взаємодію членів групи у робочому процесі та неформальній 

ситуації. 

ПРН 3. Бути здатним підтримувати врівноважені і толерантні стосунки з 

членами колективу та команди, споживачами та іншими стейкхолдерами. 

ПРН 4. Дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та моралі в 

міжособистісних відносинах, розуміти і дотримуватися етичних цінностей, у 

тому числі у професійній діяльності, уміння використовувати невербальні 

засоби комунікації. 

ПРН 5. Розуміти традиції і звичаї інших культур, уміти проявляти 

толерантне ставлення у міжкультурному середовищі. 

ПРН 6. Уміти демонструвати та застосовувати знання з безпеки і охорони 

праці та здійснювати діяльність відповідно до встановлених стандартів якості. 

ПРН 7. Уміти створювати власний імідж та вдосконалювати його 

складові, встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати 

власну кар’єру. 

ПРН 8. Бути здатним забезпечувати і контролювати процеси надання 

адміністративних послуг, уміння дотримуватися національних та міжнародних 

стандартів їх якості. 

ПРН 9. Уміти дотримуватися режиму роботи і відпочинку, підтримувати 

працездатність та здоровий спосіб життя, прагнути до фізичного 

самовдосконалення. 

ПРН 10. Володіти високим рівнем застосування інформаційних 

технологій та комп’ютерної культури, мати практичні навички роботи на 

сучасній комп’ютерній техніці. 

ПРН 11. Уміти визначати стратегічні цілі діяльності та організовувати їх 

реалізацію. 

ПРН 12. Розуміти основи електронного урядування. 

ПРН 13. Уміти проектувати та формувати оптимальну структуру 
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організації, аналізувати динаміку і структуру показників її діяльності, 

ефективність використання наявних ресурсів. 

ПРН 14. Бути здатним застосовувати інструментарій оцінювання 

професійного потенціалу, ресурсного забезпечення, ризиків та ефективності 

діяльності публічної організації. 

ПРН 15. Уміти забезпечувати самостійне якісне виконання завдань 

професійної діяльності, вносити рекомендації щодо введення нових чи зміни 

існуючих вимог до процесів публічного менеджменту, систем управління 

якістю, уміти використовувати сучасні управлінські технології для 

обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 16. Бути здатним до проведення аналізу і синтезу складних 

соціально-значущих проблем і процесів. 

ПРН 17. Уміти знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, 

будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією та налагоджувати 

зворотний зв’язок зі споживачами цієї інформації, вести кореспонденцію. 

ПРН 18. Уміти спілкуватися усно і письмово українською мовою та 

однією з мов Європейського Союзу, використовувати іноземну мову для 

забезпечення результативної професійної діяльності. 

ПРН 19. Бути здатним аналізувати суспільно-політичні події та 

соціально-економічні процеси, використовувати історичний досвід у вирішенні 

актуальних проблем розвитку публічних організацій у відповідних умовах. 

ПРН 20. Уміти на основі комп’ютерного забезпечення та інформаційних 

технологій розробляти альтернативні рішення, проводити моніторинг змін в 

законодавстві, орієнтуватися у системі і змісті нормативних актів для 

забезпечення правомочності управлінських рішень. 
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1. ПОРЯДОК ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

Комплексний атестаційний екзамен із дисциплін на здобуття ступеня 

бакалавра зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за 

освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» 

здійснюється відповідно до наказу ректора університету та відповідно до 

затвердженого календарного плану підготовки і складання підсумкової 

атестації.  

До складання атестаційного екзамену допускаються лише ті здобувачі, які 

виконали в повному обсязі навчальний план, склали екзамени з усіх 

передбачених навчальним планом дисциплін, мають відповідний рівень знань і 

отримали на екзаменах позитивні оцінки. 

На комплексний атестаційний екзамен виносяться навчальні дисципліни: 

‒ Публічний менеджмент; 

‒ Теорія та практика публічного управління; 

‒ Місцеве самоврядування. 

Практичні завдання розробляються за навчальними дисциплінами 

вибіркових блоків циклу практичної підготовки «Публічне адміністрування» та 

«Публічний менеджмент». 

Екзамен проводиться у формі індивідуальної усної співбесіди. 

Здобувачам надається право вибору екзаменаційного білета (додаток А), що 

містить 3 теоретичних питання, на які необхідно дати словесну розгорнуту 

відповідь, та 1 практичне завдання (задача, ситуаційне завдання або питання з 

розгорнутою відповіддю). Відповіді на питання екзаменаційного білета повинні 

бути повними за змістом і водночас стислими за формою, логічними й 

аргументованими. Потрібно уникати загальних слів, бездоказових тверджень, 

тавтології, підміни спеціальних юридичних термінів загальновживаними 

словами тощо. Відповіді на питання екзаменаційного білета коротко 

занотовують у аркуші відповіді (додаток Б).  

Головними критеріями оцінки відповіді на кожне питання є: 1) повнота і 

правильність відповіді; 2) точність формулювань; 3) логічність викладу; 4) 

аналітичність і виявлення розуміння системних зв’язків у межах предмета 

дисципліни. 

Повна відповідь на практичне завдання повинна відповідати таким 

вимогам: 

1) розгорнутий та вичерпний виклад відповіді; 

2) знання нормативно-правових актів, методик організації 

управлінських процесів, розробки локальних нормативних актів тощо; 

3) здатність застосовувати управлінські технології, робити відповідні 

обчислення; 

4) здатність самостійно робити логічні висновки й узагальнення; 

5) здатність розробляти і обґрунтовувати пропозиції щодо подолання 
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виявлених проблем, підходи до підвищення раціональності діяльності органів 

публічної влади. 

У разі настання / продовження дії обставин непереборної сили (в тому 

числі запровадження жорстоких карантинних обмежень в умовах пандемії із 

забороною відвідувати ЗВО чи введення у дію військового стану і 

неможливістю забезпечити відвідування ЗВО) здобувачам вищої освіти 

надається можливість скласти комплексний атестаційний екзамен 

дистанційно з підключенням відеоконференції на платформі Google Meet.  
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2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ КОМПЛЕКСНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО 

ЕКЗАМЕНУ 

 

2.1 ПУБЛІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Тема 1. Поняття менеджменту та його загальна характеристика 

Сутність та зміст менеджменту, різні підходи до визначення його 

поняття. Менеджмент як особливий вид діяльності з керівництва людьми. 

Співвідношення понять «менеджмент» та «управління». Менеджмент як синтез 

науки, мистецтва та досвіду. Поняття «менеджер», особливості професійної 

діяльності цього профілю. Розкриття змісту роботи менеджерів за їх ролями в 

організаціях. Підготовка менеджерів у зарубіжних країнах і в Україні. 

Тема 2. Історичні етапи розвитку теорії та практики менеджменту 

Концепція наукового управління. Принципи управління. Визначення 

основних функцій, побудова «формальних організаційних структур». Розвиток 

теоретичних положень та прикладних аспектів менеджменту під впливом 

досягнень психології і соціології. Використання методів математичної 

статистики, впровадження комп’ютерної техніки. Організація як відкрита 

система, застосування системного та ситуаційного підходів в управлінні. 

Усвідомлення значення організаційної культури. Сучасні тенденції розвитку 

управлінської думки. 

Тема 4. Поняття та загальні характеристики організацій як сфери 

діяльності менеджерів 

Найбільш суттєві ознаки організації. Загальні характеристики складних 

організацій. Внутрішнє середовище організації. Горизонтальний та 

вертикальний розподіл праці. Організація як відкрита система. Залежність 

діяльності організації від впливу зовнішніх факторів. Ефективність діяльності 

організації та її залежність від взаємодії внутрішніх і зовнішніх перемінних.  

Тема 5. Планування як функція управління 

Загальна характеристика функцій управління. Планування як визначення 

шляхів вирішення завдань так і досягнення цілей. Провідна роль планування 

серед інших функцій управління. Переваги, які надає організації планування 

своєї діяльності. Співвідношення планових і ринкових засад на різних етапах 

розвитку управління. Система планування в організації. Стратегічні, тактичні 

та оперативні плани. 

Тема 6. Організація у складі функцій менеджменту 

Організація як функція управління, що безпосередньо пов’язана з 

систематичною координацією виконання завдань. Організаційні структури, їх 

типи та основні параметри, методи проектування. Поняття повноважень та 

відповідальності. Взаємовідношення повноважень різних рівнів управління. 

Лінійні та апаратні (штабні) повноваження. Реалізація принципу відповідності 

між повноваженнями та відповідальністю. 

Тема 7. Сутність та зміст функціональної діяльності з мотивації 

праці 
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Поняття та зміст мотивації як процесу спонукання до діяльності, 

орієнтованої на досягнення цілей організації. Мотивація через задоволення 

потреб. Винагородження зовнішні та внутрішні. Розвиток мотиваційних теорій. 

Змістовні та процесуальні теорії мотивації. Практичні заходи щодо задоволення 

потреб вищих рівнів, їх вплив на створення творчої атмосфери в організації. 

Тема 8. Функція контролю 

Суть, зміст і призначення контролю. Спрямованість на забезпечення 

успіху. Роль контролю у попередженні про виникнення загроз у зовнішньому 

чи внутрішньому середовищі. Види контролю. Процес контролю та його етапи. 

Вплив контролю на поведінку людей. Складові ефективного контролю. 

Тема 9. Стратегічне планування в публічному управлінні 

Суть, завдання та особливості стратегічного планування. Поняття 

стратегії. Зміст та етапи процесу стратегічного планування. Формулювання 

місії як визначення системи цінностей принципів діяльності. Цілі організації 

(конкретні, вимірювані, досяжні). Їх орієнтація у часі. Аналіз зовнішнього 

мікросередовища макросередовища. Оцінка сильних та слабких сторін 

організації. Розробка стратегічних альтернатив організації за результатами 

аналізу. Найбільш поширені типи стратегічних альтернатив. Співставлення 

альтернатив, вибір стратегії. Реалізація стратегічного плану.  

Тема 10. Управлінська інформація та комунікаційний процес 

Управління публічною організацією як складний інформаційний процес. 

Класифікація інформації. Поняття, характеристика й основні види комунікацій. 

Складові та етапи комунікаційного процесу. Комунікативні бар’єри та способи 

їх подолання. 

Тема 11. Керівництво та лідерство в публічних організаціях 

Сутність процесу керівництва та лідерства. Стилі керівництва та типи 

менеджерів. Групова динаміка, шляхи вдосконалення керівництва колективом. 

Розвиток особистого менеджменту керівника. 
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2.2 ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

Тема 1. Публічне адміністрування: поняття, принципи, основні 

напрями 

Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його 

еволюція. Публічна та приватна сфера діяльності. Співвідношення понять 

«публічне адміністрування», «управління», «публічне управління», «державне 

управління», «громадське управління», «менеджмент». Основні напрями 

публічного адміністрування в Україні. Публічне адміністрування як 

багатопланове утворення. Предметна область публічного  адміністрування: 

держава, політика, публічне управління й влада. Теорія публічного 

адміністрування як політична і правова наука.  

Поняття системи публічного адміністрування, її структура, принципи 

організації. Територіально-адміністративний аспект публічного 

адміністрування. 

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

діяльності та компетенція суб’єктів публічного адміністрування. Поняття 

«публічна адміністрація», централізовані та децентралізовані  адміністрації.  

Тема 2. Закони та принципи публічного адміністрування. 

Управління суспільством – головне призначення публічного 

адміністрування. Загальний закон соціального управління – залежність 

управляючого впливу від стану системи та зовнішнього середовища. Закон 

необхідності посилення регулювання та управління суспільними процесами. 

Закон розмежування центрів влади та управління. Закон централізації та 

децентралізації влади. Закон системності організації та саморозвитку системи 

публічного адміністрування.  

Загальносистемні методологічні принципи публічного адміністрування. 

Принципи, що регулюють адміністрування як соціально-політичний, соціально-

економічний та соціально-культурний процеси. Застосування принципів 

публічного адміністрування. 

Тема 3. Публічне адміністрування та влада. Органи виконавчої влади в 

системі публічного адміністрування. 

Феномен влади. Публічне адміністрування та влада. Органи виконавчої 

влади в системі публічного адміністрування та сутність державної влади. 

Втілення державної влади в діяльність органів державної влади через такі 
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засоби її здійснення, як політика, адміністративні акти, правові норми, 

економічне стимулювання, ідеологічний вплив, способи примусу. 

Виконавча влада: поняття, принципи, основні завдання, суб’єктно-

об’єктний склад. Державне управління як однин із видів діяльності щодо 

здійснення влади (поруч із законотворенням і правосуддям). Зміст діяльності 

органів виконавчої влади стосовно практичної реалізації організаційних, 

виконавчо-розпорядчих функцій із втілення в життя вимог законодавства. 

Законодавча влада поняття, принципи, основні завдання, суб’єктно-

об’єктний склад.  

Тема 5. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття 

та виконання управлінських рішень. 

Управління як визначальна функція публічного адміністрування. Поняття 

управлінського рішення як наукової категорії. Критерії класифікації 

управлінських рішень. Види управлінських рішень. Пріоритетність політичного 

вибору цінностей та цілей. Визначення цінностей та цілей – визначальна ланка 

прийняття рішень. Взаємовідношення суб’єкта та об’єкта прийняття рішень. 

Послідовність етапів прийняття рішень. Динаміка виконання рішень. Контроль 

за виконанням прийнятого рішення. 

Тема 6. Цілі, завдання та функції публічного адміністрування. 

Цілепокладання та «дерево цілей» в публічному адмініструванні. 

Завдання публічного адміністрування. Поняття та риси функцій публічного 

адміністрування. Підходи до класифікації функцій публічного адміністрування. 

Оптимізація функцій і структури суб’єктів публічного адміністрування. 

Функціональні обстеження, їх сутність та значення. Державно-приватне 

партнерство в системі публічного адміністрування. 

Кадрове забезпечення публічного адміністрування. Публічна служба та її 

роль у реалізації завдань та функцій публічного адміністрування. Поняття 

адміністративного лідерства. 

Тема 7. Механізми, органи, методи і стиль публічного 

адміністрування. 

Структура механізму та органів публічного адміністрування. 

Типологізація органів публічного адміністрування. Територіально-

адміністративний аспект публічного адміністрування. Проблеми вибору 

найкращої форми правління. Методи публічного адміністрування. Застосування 

демократичних методів. Стиль публічного адміністрування.  

Поняття та ознаки стилю публічного адміністрування. Види стилів 

публічного адміністрування, їх особливості. Адміністративно-правові засади 

протидії корупції в системі публічного адміністрування. Етичні засади 

публічного адміністрування. 

Тема 8. Основні засади публічного адміністрування в соціально-

економічній сфері. 

Формування підходів соціальної політики. Держава як гарант соціальної 

спрямованості ринкової економіки. Публічне адміністрування в забезпеченості 

населення суспільними благами. Основні види соціальної допомоги держави. 

Зростання ролі позаекономічних факторів. Публічне адміністрування у сфері 



15 
 

науки, культури та мистецтва. Забезпечення державою соціальної безпеки 

людини, громадянина та населення. Забезпечення державою безпеки прав та 

інтересів споживачів. Принципи оцінювання ефективності реалізації соціальної 

політики.  

Тема 9. Результативність та ефективність публічного 

адміністрування. 

Поняття ефективності та результативності публічного адміністрування. 

Фактори результативності та ефективності публічного управління та 

адміністрування. Критерії ефективності та результативності публічного 

управління і адміністрування 

Тема 10. Відповідальність у публічному адмініструванні. 

Правопорушення та відповідальність. Відповідальність органів державної 

влади та місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, 

установ і організацій, посадових осіб за правопорушення у сфері публічного 

адміністрування.  

Відповідальність недержавних організацій, органів і осіб, які не 

перебувають на державній службі чи службі в органах місцевого 

самоврядування, за правопорушення в сфері публічного адміністрування. 

Адміністративно-правові засади протидії корупції в системі публічного 

адміністрування.  
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2.3 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Тема 1. Поняття та принципи місцевого самоврядування 

Природа та зміст місцевого самоврядування. Характеристика поняття 

місцевого самоврядування. Суть поняття «місцеве самоврядування» у чинному 

законодавстві України. Основні ознаки та принципи місцевого самоврядування.  

Тема 2. Основні теорії місцевого самоврядування 

Громадівська теорія місцевого самоврядування. Державніцька теорія 

місцевого самоврядування. Теорія муніципального дуалізму. Сучасні наукові 

підходи щодо місцевого самоврядування.  

Тема 3. Основні етапи виникнення та розвитку місцевого 

самоврядування в Україні 

Зародження, становлення й розвиток вітчизняних форм місцевого 

самоврядування до середини ХІV ст. Європеїзація місцевих форм 

самоврядування на засадах Магдебургського права. Українська Народна 

Республіка. Адміністративно-територіальний устрій та структура влади в 

Українській РСР від 1929 до 1990 р. Сучасний період українського місцевого 

самоврядування. 

Тема 4. Європейські стандарти організації місцевого самоврядування 

Міжнародні стандарти місцевого самоврядування. Європейська хартія 

місцевого самоврядування як концепт локальної демократії на європейському 

правовому просторі. Всесвітня декларація місцевого самоврядування. 

Європейська рамкова конвенція про основні принципи транскордонного 

співробітництва між територіальними громадами або органами влади. Інші 

міжнародні стандарти організації публічної влади на місцях. 

Тема 5. Конституція України про місцеве самоврядування 

Загальні засади місцевого самоврядування в Конституції України. 

Гарантії місцевого самоврядування в Україні. Конституційна основа 

адміністративно-територіального устрою та територіальна основа місцевого 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/586-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text/
https://zakon.rada.gov.ua/go/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text/
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самоврядування в Україні. Конституційна основа взаємовідносин між органами 

місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. 

Тема 6. Правові засади місцеве самоврядування в Україні 

Роль Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у 

розвитку місцевого самоврядування. Закон України «Про статус депутатів 

місцевих рад». Підзаконні нормативно-правові акти в галузі місцевого 

самоврядування. Локальні нормативно-правові акти у сфері самоврядування. 

Тема 7. Система та функції місцевого самоврядування в Україні 

Система місцевого самоврядування. Основні завдання місцевого 

самоврядування. Функції місцевого самоврядування як основні напрямки 

діяльності територіальних громад, органів місцевого самоврядування з 

вирішення завдань місцевого самоврядування. Функції місцевого 

самоврядування у вигляді предметів відання органів місцевого 

самоврядування. 

Тема 8. Компетенції та повноваження органів місцевого 

самоврядування 

Загальна та виключна компетенція сільських, селищних, міських рад. 

Власні (самоврядні) та делеговані повноваження. Особливості повноважень 

районних у містах рад та їх виконавчих органів.  

Тема 9. Особливості здійснення місцевого самоврядування на рівні 

області, району, у містах Києві та Севастополі. 

Обласні та районні ради. Голова районної, обласної, районної у місті (у 

разі її утворення) ради. Делегування обласною та районною радою 

повноважень виконавчих органів обласній, районній державній адміністрації. 

Особливості здійснення влади у містах Києві та Севастополі. Особливості 

правового статусу голів міст Києва та Севастополя. 

Тема 10. Територіальна громада 

Конституційне та законодавче визначення територіальної громади. 

Основні ознаки територіальної громади. Території територіальних громад 

України. Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади. Засади сталого розвитку територіальної громади. 

Тема 11. Статут територіальної громади 

Правова природа Статуту територіальної громади села, селища, міста. 

Статут громади як найбільш дієвий інструмент під час прийняття рішень 

місцевими радами. Методичні рекомендації щодо створення Статуту 

територіальної громади. Структура статуту територіальної громади та його 

роль в оптимізації роботи органів місцевого самоврядування в Україні. 

Контроль за виконанням Статуту. 

Тема 12. Сільський, селищний, міський голова 

Сільський, селищний, міський голова – головна посадова особа та 

представник територіальної громади. Особливості правового статусу 

сільського, селищного, міського голови. Порядок обрання голів місцевих рад, їх 

функції та повноваження. Проблемні питання правової регламентації форм 

звітності сільського, селищного, міського голови перед громадою. Дострокове 

припинення повноважень голови місцевої ради.  
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Тема 13. Ради – представниці органи місцевого самоврядування 

Правова природа та ознаки місцевих рад як представницьких органів 

місцевого самоврядування, система та структура місцевих рад. Особливості 

порядку формування місцевих рад в Україні та удосконалення його правової 

регламентації. Проблеми оптимізації правового регулювання компетенції 

місцевих рад різних рівнів, розмежування повноважень між місцевими радами 

та місцевими державними адміністраціями на районному та обласному рівні. 

Форми та методи діяльності місцевих рад в Україні. Форми роботи депутатів 

місцевих рад та проблеми їх удосконалення. Дострокове припинення 

повноважень депутата місцевої ради. 

Тема 14. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад 

Система виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Порядок 

формування, склад, повноваження, форми діяльності виконавчих комітетів 

сільських, селищних, міських, районних у містах рад та проблеми їх 

удосконалення. Особливості регламентації правового статусу апарату 

виконавчих комітетів місцевих рад. Відділи, управління, комісії та інші 

виконавчі органи місцевих рад: порядок утворення, компетенція, форми і 

методи роботи. Питання оптимізації служби в органах місцевого 

самоврядування. 

Тема 15. Посадові особи місцевого самоврядування 

Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування. Основні 

обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування. Основні права посадових 

осіб місцевого самоврядування. Присяга посадових осіб місцевого 

самоврядування. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування. Атестація 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

Тема 16. Органи самоорганізації населення 

Органи самоорганізації населення (ОСН) як представницькі органи. 

Місце органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування в 

Україні. Основні напрямки діяльності ОСН. Принципи організації та діяльності 

органів самоорганізації населення. Території, в межах яких діють органи 

самоорганізації населення. Порядок виборів до органу самоорганізації 

населення. Порядок створення та легалізації органів самоорганізації населення. 

Тема 17. Системи місцевого самоврядування зарубіжних країн 

Причини різниці в системах місцевого самоврядування країн світу. 

Основні зарубіжні системи управління на місцях: англо-американська 

(англосаксонська), континентальна (романо-германська), іберійська, радянська. 

Новітні муніципальні реформи в зарубіжних країнах. Передумови та 

засади New Public Management (нового публічного управління) в зарубіжних 

країнах. Належне врядування (Good Governance).  

Тема 18. Суть реформи місцевого самоврядування в Україні 

Мета реформи місцевого самоврядування. Три напрямки концепції 

реформування місцевого самоврядування: формування об’єднаних громад; 

створення нових районів; зміна форми управління в області. Політична, 

адміністративна, фінансова\бюджетна децентралізація. 

Тема 19. Добровільне об’єднання територіальних громад 
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Принципи добровільного об’єднання територіальних громад. Суб’єкти 

добровільного об’єднання територіальних громад. Основні умови 

добровільного об’єднання територіальних громад. Алгоритм добровільного 

об’єднання територіальних громад.  

Тема 20. Специфіка спроможності територіальних громад 

Спроможна територіальна громада: визначення поняття. Умови 

формування спроможних територіальних громад. Послідовність формування 

спроможних територіальних громад. Критерії оцінки рівня спроможності 

територіальних громад.  

Тема 21. Співробітництво територіальних громад 

Визначення терміну «співробітництво територіальних громад». Принципи 

співробітництва. Суб’єкти та сфери співробітництва. Форми співробітництва. 

Організація співробітництва. Державне стимулювання, фінансування та 

моніторинг співробітництва. Підстави для припинення співробітництва. 

Тема 22. Староста в об’єднаній територіальній громаді 

Староста в системі місцевого самоврядування України. Старостинський 

округ. Порядок обрання старости. Основні напрями діяльності старости. 

Стратегічний підхід у діяльності старости. Конструктивна співпраця з 

громадськістю. Дострокове припинення повноважень старости. 

Тема 23. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування 

Поняття відповідальності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. Кримінальна, адміністративна, дисциплінарна 

відповідальності. Особливості відповідальності органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування перед державою. Відповідальність органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою, 

фізичними та юридичними особами. 

Тема 24. Форми та методи залучення громадян до участі у місцевому 

самоврядуванні 

Принципи взаємодії з громадськістю. Форми участі громадян: місцевий 

референдум, загальні збори громадян, місцеві ініціативи, громадські слухання, 

органи самоорганізації населення. Методи залучення громади до управлінських 

рішень (брифінги, «від дверей до дверей», виставки, ярмарки, експозиції тощо). 

Краудсорсинг як новий метод вирішення місцевих проблем. 

Тема 25. Державна політика у сфері місцевого самоврядування 

Головні завдання державної політики у сфері місцевого самоврядування. 

Ресурси здійснення державної політики у сфері місцевого самоврядування: 

ресурси влади, фінансові ресурси, соціально-технологічні ресурси, ресурси 

суспільної підтримки. Інструменти державної політики у сфері місцевого 

самоврядування: регулювання, економічні інструменти, інформаційний вплив. 
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3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ, ЯКІ 

ВИНОСЯТЬСЯ НА КОМПЛЕКСНИЙ АТЕСТАЦІЙНИЙ ІСПИТ 

 

Навчальна дисципліна «Публічний менеджмент» 

 

1. Визначення понять «управління» та «менеджмент».  

2. Сутність та особливості стратегічного планування в публічному 

управлінні. 

3. Зміст та етапи процесу стратегічного планування. 

4. Поняття «функції» в менеджменті, їх класифікація. 

5. Контроль в публічних організаціях: сутність, призначення, види. 

6. Організація у складі функцій менеджменту. 

7. Організаційні структури, їх типи та основні параметри. 

8. Планування як функція менеджменту, його види. 

9. Обсяг управління: сфера контролю та норма керованості.  
10. Горизонтальний і вертикальний розподіл праці в публічних 

організаціях. 
11. Рівні управління в публічних організаціях. 

12. Склад і характеристика внутрішніх змінних публічної організації.  
13. Аналіз зовнішнього середовища публічних організацій: фактори 

непрямого і прямого впливу. 

14. Сутність процесів керівництва та лідерства. 
15. Стилі керівництва. 

16. Делегування повноважень: поняття та принципи 

17. Процес контролю та його етапи. 

18. Складові ефективного контролю в публічних організаціях. 

19. Історичні етапи розвитку теорії та практики менеджменту. 

20. Комунікаційний процес: поняття, елементи та етапи. 

21. Комунікаційні бар’єри та засоби їх подолання 

22. Мотивація як функція менеджменту 

23. Змістовні теорії мотивації 

24. Потреби і винагороди: поняття і види 

25. Організаційна культура як науковий напрям та інструмент 

публічного менеджменту 

 

Навчальна дисципліна «Теорія та практика публічного 

адміністрування» 

 

1. Сутність поняття «публічне адміністрування». Співвідношення 

понять «публічне адміністрування», «управління», «публічне управління», 

«державне управління», «громадське управління». 
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2. Поняття системи публічного адміністрування, її структура, принципи 

організації.  

3. Об’єкти та суб’єкти публічного адміністрування, їх класифікація.  

4. Сфери діяльності та компетенція суб’єктів публічного 

адміністрування. Поняття «публічна адміністрація», «централізовані та 

децентралізовані адміністрації».  

5. Закони публічного адміністрування. 

6. Загальносистемні методологічні принципи публічного 

адміністрування.  

7. Принципи, що регулюють адміністрування як соціально-політичний, 

соціально-економічний та соціально-культурний процеси.  

8. Органи виконавчої влади в системі публічного адміністрування та 

сутність державної влади.  

9. Виконавча влада: поняття, принципи, основні завдання, суб’єктно-

об’єктний склад.  

10. Законодавча влада поняття, принципи, основні завдання, суб’єктно-

об’єктний склад.  

11. Зміст діяльності органів виконавчої влади стосовно практичної 

реалізації організаційних, виконавчо-розпорядчих функцій із втілення в життя 

вимог законодавства. 

12. Громадянське суспільство: елементи, ознаки, суб’єкти.  

13. Поняття управлінського рішення як наукової категорії. Критерії 

класифікації управлінських рішень.  

14. Послідовність етапів прийняття рішень.  

15. Завдання публічного адміністрування.  

16. Державно-приватне партнерство в системі публічного 

адміністрування. 

17. Публічна служба та її роль у реалізації завдань та функцій 

публічного адміністрування.  

18. Структура органів публічного адміністрування.  

19. Територіально-адміністративний аспект публічного адміністрування. 

20. Стиль публічного адміністрування. Види стилів публічного 

адміністрування, їх особливості. 

21. Адміністративно-правові засади протидії корупції в системі 

публічного адміністрування.  

22. Публічне адміністрування в забезпеченості населення суспільними 

благами.  

23. Забезпечення державою безпеки прав та інтересів споживачів.  

24. Поняття ефективності та результативності публічного 

адміністрування. Критерії ефективності та результативності публічного 

управління і адміністрування.  

25. Відповідальність органів державної влади та місцевого 

самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій, 

посадових осіб за правопорушення у сфері публічного адміністрування.  
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Навчальна дисципліна «Місцеве самоврядування» 

 

1. Поняття та основні принципи місцевого самоврядування. 

2. Основні теорії місцевого самоврядування. 

3. Основні етапи виникнення та розвитку місцевого самоврядування в 

Україні.  

4. Міжнародні стандарти організації місцевого самоврядування. 

5. Конституція України про місцеве самоврядування. 

6. Правові засади місцеве самоврядування в Україні. 

7. Система та функції місцевого самоврядування в Україні. 

8. Компетенції та повноваження місцевого самоврядування. 

9. Особливості здійснення місцевого самоврядування на рівні області, 

району, у містах Києві та Севастополі. 

10. Територіальна громада. 

11. Статут територіальної громади. 

12. Сільський, селищний, міський голова. 

13. Ради – представниці органи місцевого самоврядування. 

14. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. 

15. Посадові особи місцевого самоврядування. 

16. Органи самоорганізації населення.  

17. Системи місцевого самоврядування зарубіжних країн.  

18. Суть реформи місцевого самоврядування в Україні. 

19. Добровільне об’єднання територіальних громад. 

20. Специфіка спроможності територіальних громад.  

21. Співробітництво територіальних громад.  

22. Староста в об’єднаній територіальній громаді. 

23. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

24. Форми та методи залучення громадян до участі у 

місцевому самоврядуванні. 

25. Державна політика у сфері місцевого самоврядування. 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ  

ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО 

(БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ ЗДАЧІ 

КОМПЛЕКСНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

Оцінки з підсумкової атестації виставляються колегіально з урахуванням 

думки усіх членів екзаменаційної комісії.  

Результати комплексного атестаційного екзамену зараховуються за 

чотирьохбальною шкалою як сума балів, набраних здобувачем вищої освіти за 

відповіді на теоретичні питання (до 60 балів), розв’язання практичного 

завдання (до 30 балів) та додаткові запитання (до 10 балів). 

Підсумкові оцінки за результати комплексного атестаційного екзамену 

визначаються за 100-бальною шкалою і національною шкалою й оголошуються 

після оформлення протоколів засідань екзаменаційних комісій в день складання 

екзамену (табл. 4.1). 

 

Таблиця ‒ 4. 1 Шкала оцінювання результатів атестаційного екзамену 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка за чотирьохбальною системою 

оцінювання 

90 ‒ 100 відмінно 

70 ‒ 89 добре 

50 ‒ 69 задовільно 

1 ‒ 49 незадовільно 

 

Якщо сумарна відповідь здобувача оцінена комісією нижче 50 балів, він 

отримує незадовільну оцінку та може перескласти екзамен лише через рік у 

визначений час роботи екзаменаційної комісії. 

Здобувачам, які не склали атестаційного екзамену з поважних причин, за 

рішенням ректора Університету, дозволяється його повторне складання на 

наступний навчальний рік.  

Здобувачам, які успішно пройшли атестацію, екзаменаційною комісією 

присвоюються кваліфікації «бакалавр з публічного управління та 

адміністрування».  

Диплом із відзнакою отримують здобувачі, які мають оцінку «відмінно» з 

не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, а з інших навчальних 

дисциплін – оцінку «добре», склали комплексний атестаційний екзамен з 

оцінкою «відмінно», захистили кваліфікаційну роботу з оцінкою «відмінно».  
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Додаток А  

 

Зразок екзаменаційного білета 

 

 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

ННІ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» 

  

Освітній рівень: бакалавр 

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Освітня програма:  «Публічне управління та адміністрування» 

  

Комплексний атестаційний екзамен за фахом  

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

  

1. Сутність та особливості стратегічного планування в публічному управлінні. 

2. Закони публічного адміністрування. 

3. Основні теорії місцевого самоврядування. 

4. Кваліфікаційне практичне завдання № 1. 

  

Затверджено на засіданні Вченої ради Інституту 

Протокол № 3/3-5 від 22 листопада 2022 року 

  

Заступник директора             _____________________ В. Ф. Золотарьов 

Зав. кафедри публічного управління та державної служби __________ В.М. Мартиненко 

Директор центру підготовки здобувачів вищої освіти_________________ Н. М. Гришина 
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Додаток Б 

 

Зразок аркуша відповіді на індивідуальній усній співбесіді 

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА 

 

 

(штамп приймальної комісії / її підрозділу) 

 

 
            

 

АРКУШ  
відповіді на індивідуальній усній співбесіді 

 
з ___________________________з публічного управління та адміністрування____________________ 

(назва навчального(их) предмету(ів)) 

 

Вступник_____________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
 

Факультет (інститут)___Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління______ 
 

Рівень вищої освіти  _____бакалавр____   Форма здобуття освіти ___________________________ 
                                              (бакалавр / магістр)                                                                                      (денна / заочна) 

Спеціальність (спеціалізація) ___281 «Публічне управління та адміністрування»_____________ 
                                                                       (код та найменування спеціальності; спеціалізації спеціальностей 014, 015, 035, 275) 

Конкурсна пропозиція_______________________________________________________________ 
                                                                                                                   (назва конкурсної пропозиції державною мовою)                                      

Дата проведення вступного випробування__.______________________________ 
 

Час початку відповіді________________________   Час закінчення відповіді _________________ 

Номер екзаменаційного білета ________________________________________________________ 

 
Зміст відповіді: 
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Додаткові запитання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підпис вступника ______________   Кількість балів ________________________________ 
                                                                                                                                                        (цифрами та словами) 

Екзаменатори:   ______________   _____________________ 
                                                                                         (підпис)                                (прізвище та ініціали) 

                                                 ______________   _____________________ 
                                                                                         (підпис)                                (прізвище та ініціали) 

                                                 ______________   _____________________ 
                                                                                         (підпис)                                (прізвище та ініціали) 

 


