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ПРОГРАМА  

кваліфікаційного екзамену з атестації за ступенем «бакалавр» зі 

спеціальності 281 «Публічне управління  та адміністрування»  

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Письмовий іспит є складовою атестації випускників першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управ-

ління  та адміністрування» за освітньою програмою  «Публічне управління  

та адміністрування».  

Письмовий іспит включає завдання з дисциплін, що формують 

професійні компетентності з освітньої програми «Публічне управління  та 

адміністрування» і які включають  тестові завдання та письмове розв’язання 

розрахунково-аналітичних задач, що дозволяє перевірити набуття 

відповідних компетентностей. 

Іспит проводиться в письмовій формі на аркушах, які надає 

Екзаменаційна комісія у встановленій формі.  

Тривалість іспиту становить 3,0 академічні години (2 години 15 хвилин 

астрономічного часу). 

На іспит винесені такі дисципліни: 

1. Система публічного управління 

2. Державна служба 

3. Економічна політика та державне регулювання 

4. Управління персоналом в публічному адмініструванні 

5. Основи управління публічними фінансами 

6. Правове забезпечення публічного управління 

7. Адміністративно-територіальне управління  

8. Електронне врядування 

 

 

 



2 КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ЕКЗАМЕН З АТЕСТАЦІЇ 

 

2.1 Система публічного управління 

 

Питання, що виносяться на іспит: 

 

1. Система публічного управління: поняття та характеристика складових. 

2. Функції та принципи системи публічного управління. 

3. Методи публічного управління. 

4. Координаційні, консультаційні, дорадчі та інші допоміжні органи і 

служби при Президентові України. 

5. Форми парламентського контролю. 

6. Порядок утворення і будова Кабінету Міністрів України. 

7. Центральні органи виконавчої влади України. 

8. Організаційні аспекти взаємодії парламенту і уряду в системі 

публічного управління України. 

9. Програма діяльності Кабінету Міністрів України. 

10. Правові засади та види контролю за використанням бюджетних коштів. 

11. Принципи здійснення правосуддя в Україні. 

12. Особливості системи судоустрою України. 

13. Структура, склад та повноваження антикорупційних органів України. 

14. Роль прокуратури в системі публічного управління. 

15. Методи вдосконалення управлінських процесів в системі публічного 

управління. 

 

2.2 Державна служба 

 

Питання, що виносяться на іспит: 

 

1. Поняття «державна служба», функції державної служби, моделі 

державної служби, кар’єра державного службовця, вимоги до державного 

службовця. 

2. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та План 

заходів з імплементації Угоди, (реформа державної служби відповідно до 

європейських вимог).                                     

3. Поняття керівника державної служби у державних органах. Виведення 

за межі закону політичних посад, обслуговуючих працівників та 

допоміжного персоналу. Політична неупередженість державних 

службовців. Категорії посад і ранги державних службовців. 

4. Вимоги закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

Місце і роль закону в регулюванні роботи посадових осіб органів 

місцевого самоврядування. 

5. Історія розвитку державної служби в світі і в Україні. Формування 

державної служби на території України в динаміці державотворчих 



процесів. 

6. Формування інституту державної і публічної служби в державах 

Центральної та Східної Європи. 

7. Базові моделі організації державної служби. Модель класичної 

бюрократії Макса Вебера. 

8. Модель нової публічної служби (New Public Management, New Public 

Service). Постмодерністська модель державної служби (post- New Public 

Service). 

9. Українська модель доброчесної публічної служби. 

10.  Компетенції та компетентність в державній службі. Принцип «Пітера». 

11.  Реформа державної служби в Україні.  

12.  Подолання внутрішнього опору державного службовця реформам. 

   13. Система запобігання корупції. Закон України «Про запобігання коруп-

ції». Спеціальні уповноважені органи по боротьбі з корупцією. Система 

протидії корупції. Інструменти запобігання корупції.  

   14. Виміри гендерної рівності. Гендерний розрив. Феномен «Скляної сте-

лі». «Гендерна сліпота». Гендерні стереотипи. Причини гендерної нерівно-

сті в Україні.  

15. Механізми формування та реалізації кадрової політики. Професіона-

лізація державної служби. 

 

 2.3 Економічна політика та державне регулювання 

Питання, що виносяться на іспит: 

 

1. Необхідність та сутність державного регулювання економікою. 

2. Методи державного регулювання економіки. 

3. Адміністративні методи державного регулювання економіки, їх 

характеристика та призначення.  

4. Економічні методи державного регулювання економіки: 

характеристика та призначення. 

5. Прогнозування, планування та програмування в системі державного 

регулювання. 

6. Бюджетна система як інструмент державного регулювання економіки. 

7. Податкова система як інструмент державного регулювання економіки. 

8.  Державне регулювання цін, його основні елементи. 

9.  Науково-технічна та інноваційна політика держави. Державне 

регулювання інноваційних процесів. 

10. Інвестиційна політика держави та методи регулювання інвестиційної 

діяльності. 

11. Особливості державного регулювання підприємницької діяльності. 

12. Державна політика у сфері зайнятості населення та регулювання ринку 

праці. 

13.Соціальний захист і регулювання рівня та якості життя населення. 



14. Сутність, мета, принципи та пріоритетні напрями державної регіо-

нальної політики на сучасному етапі. Механізм реалізації регіональної 

економічної політики. 

15. Державне регулювання природоохоронної діяльності та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

2.4 Управління персоналом у публічному адмініструванні 

 

Питання, що виносяться на іспит: 

 

1. Концепція управління персоналом. 
2. Модель управління персоналом. 
3. Кадрова служба організації: принципи побудови і ефективного 

функціонування. 
4. Кадрова стратегія та кадрова політика організації. 
5. Процеси управління персоналом. 
6. Суть процесу планування персоналу. Етапи планування людських 

ресурсів. 
7. Прогнозування чисельності персоналу. Методи прогнозування потреб у 

людських ресурсах. 
8. Процес набору персоналу. Методи набору персоналу. 
9. Сутність процесу добору персоналу. Етапи процесу добору персоналу. 

10. Методи первинного добору кадрів. 
11. Суть процесу навчання персоналу. Основні вимоги, які забезпечують 

ефективність програм навчання. 
12. Методи індивідуального навчання. Методи групового навчання. Їх 

переваги і недоліки. 
13. Управління системою компенсації організації 
14. Профорієнтація і адаптація персоналу. Первинна та вторинна 

адаптація. Професійна, психофізіологічна, соціально-психологічна 

адаптація. 
15. Оцінювання персоналу. Методи оцінювання персоналу. 
16. Поняття кар’єри. Моделі внутрішньоорганізаційної кар’єри.  
17. Етапи кар’єри. Мотиви ділової кар’єри. 
18. Поняття вивільнення персоналу. Заходи здійснення гнучкої політики 

зайнятості підприємства. 
19. Кадровий резерв підприємства. Джерела кадрового резерву. Методи 

відбору кадрів до складу резерву. 
20. Поняття соціального партнерства на підприємстві. Функції соціального 

партнерства. Завдання системи соціального партнерства. 
 

 

 

 

 



2.5 Основи управління публічними фінансами 

 

Питання, що виносяться на іспит: 

 

1. Економічна природа, сутність та функції публічних фінансів. 

2. Організаційні основи управління публічними фінансами.  

3. Основні положення стратегії реформування системи управління 

державними фінансами на 2017-2020 роки 

4. Бюджет і бюджетна система  

5. Податкова система. Доходи. Управління фіскальними ризиками. 

6. Макроекономічне та бюджетне прогнозування. Середньострокове 

бюджетне планування 

7. Оцінка стану публічних фінансів на основі макрофінансових 

індикаторів. 

8. Управління державним боргом. 

9. Програмно-цільовий метод управління публічними фінансами. 

10. Міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація. 

    11. Система публічних закупок. 

12. Управління державними інвестиціями. 

13. Система державного внутрішнього фінансового контролю. 

14. Прозорість бюджету та участь громадян у бюджетному процесі. 

 

2.6 Право в публічному управління  

 

Питання, що виносяться на іспит: 

 

1. Зворотна дія закону, поняття та сутність 

2. Конституційні права громадян України 

3. Повноваження Верховної Ради України 

4. Повноваження Президента України 

5. Правовий статус Національного банку України 

6. Правовий статус народного депутата. 

7. Призупинення повноважень народного депутата 

8. Право громадян на звернення 

9. Правове становище державного службовця 

10. Порядок оформлення трудової діяльності державного службовця. 

11. Обмеження прав державного службовця. 

12. Порядок призначення на посаду державного службовця 

13. Поняття «конфлікт інтересів» 

14. Суб’єкти антикорупційної діяльності 

15. Поняття антикорупційної діяльності 

 

 

 

 



2.7 Адміністративно-територіальне управління 

 

Питання, що виносяться на іспит: 

 

1. Адміністративно-територіальне управління у ринкових умовах 

господарювання 

2. Адміністративно-територіальний устрій України 

3. Громадянське суспільство як суб'єкт формування цілей публічного 

адміністрування 

4. Органи державної влади національного рівня території׃ порядок 

формування та повноваження 

5. Організаційні форми територіального управління 

6. Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадянами та 

громадськими організаціями. 

7. Державна служба в Україні 

8. Підготовка та впровадження проектів розвитку громад. 

9. Аналіз регіонального розвитку 

10.  Управління зовнішньоекономічною діяльністю. 

11.  Управління трудовим потенціалом території 

12.  Управління природно-ресурсним потенціалом території 

13.  Формування і використання фінансових ресурсів території 

14.  Інвестиційна привабливість та конкурентоспроможність 

адміністративних територій 

15.  Механізм територіального  управління 

16. Результативність і ефективність державного управління та місцевого 

самоврядування 

 

2.8 Електронне урядування  

 

Питання, що виносяться на іспит: 

1. Електронне урядування: поняття, сутність, актуальність, мотивація 

запровадження та функціонування. 

2. Поняття, принципи та інформаційно-технологічні аспекти 

електронного врядування. 

3. Основні принципи і методи роботи е-урядування. 

4. Складові електронного уряду: приклади інформаційних систем 

електронного врядування 

5. Організація і управління проектом за технологією e-government. 

6. Портали: основна інформаційно-технологічна форма організації кому-

нікацій в електронному врядуванні. 

7. Портали органів публічної адміністрації: актуалізація, контент, 

інтерфейс, дизайн. 

    8.  Електронні державні закупівлі. Система «Прозорро». 

    9. Системи електронного документообігу. 

   10. Електронний цифровий підпис. 



   11. Електронні адміністративні послуги. ЦНАП. 

   12. Роль електронного урядування у забезпеченні процесів формування 

думки та волевиявлень як новітнього каналу масової комунікації. 

13. Застосування технології e-government у конкретно-соціологічних 

дослідженнях. 

14. Сутність електронної демократії та її основні складові. 

15. Е-участь, е-охоплення, е-включення, е-демократія. 

 

2. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Екзаменаційні білети складаються із двох частин: перший блок -  тестові 

завдання з дисциплін, що формують професійні компетенції з освітньої 

програми «Публічне управління  та адміністрування»; другий блок – 

практична частина.  

Завдання з дисциплін, що формують професійні компетенції з освітньої 

програми «Публічне управління  та адміністрування» включає 30 тестових 

запитань, які пропорційно розподілені між дисциплінами, які винесені на 

іспит. Кожне питання має  чотири варіанти відповідей, серед яких лише один 

варіант правильний. Необхідно обрати правильну відповідь та позначити її 

в аркуші відповіді. Бажано уникати виправлень, оскільки кількість 

виправлень впливає на загальну оцінку роботи. 

Практична частина містить задачі з 4-х дисциплін професійно-орієнто-

ваної підготовки: " Основи управління публічними фінансами ", " Право в 

публічному управління ", "Управління персоналом в публічному адміністру-

ванні", " Адміністративно-територіальне управління ". З кожної переліченої 

дисципліни у білеті міститься по одній задачі (загальна кількість задач в 

одному білеті – 4).  

Зразок екзаменаційного завдання наведений у додатку А. 

Аркуш відповіді на екзаменаційне завдання наведений у додатку Б. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ 

 

За кожне тестове завдання вступник отримує відповідний бал - 2 бали за 

одну вірну відповідь, за невірну відповідь – 0 балів. Кількість балів за 

виправлення вираховується із такого співвідношення: кожні п'ять виправлень 

– мінус 1 бал. 

Оцінка за практичне завдання визначається на основі аналізу 

проведених вступником розрахунків, а також правильності одержаних 

відповідей та висновків. При цьому кількість балів за одну розв’язану задачу 

з дисциплінами дорівнює 10-ти балам. Кожна задача з кожного предмету 

оцінюється окремо.  

Для їх оцінки впроваджено наступні критерії для  

10-бальної системи. 

Для десятибальної системи: 

Оцінка "відмінно" (10 балів) виставляється за: 



- Послідовне, логічне, обґрунтоване, безпомилкове вирішення 

задачі; 
- Вмілий аналіз результатів розрахунків, вірне формулювання 

висновків і узагальнень. 
Оцінка "відмінно" (9 балів) виставляється за: 

- Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок; 
- Вмілий аналіз результатів розрахунків, вірне формулювання 

висновків і узагальнень. 
   Оцінка "добре" (8 балів) виставляється за: 

- Вирішення задачі вище середнього рівня з кількома несуттєвими 

помилками чи недоліками (незначні арифметичні помилки; невірно 

записана умова; арифметичні похибки у ході розрахунків, що призводять 

до помилок у результаті, але загалом не змінюють сутності задачі). 
     Оцінка "добре" (7 балів) виставляється за: 

- загалом правильна робота з незначною кількістю помилок. 
     Оцінка "задовільно" (6 балів) виставляється за: 

- Розв’язання задачі, але із суттєвими недоліками та помилками; 
- Фрагментарне розв’язання задачі (часткове, з неточностями), але 

розв’язання задачі задовольняє мінімальні критерії 
     Оцінка "задовільно" (5 балів) виставляється за: 

- Грубі помилки аналізу та розрахунків; 
- Фрагментарне розв’язання задачі, яке свідчить про недостатнє 

опанування студентом необхідних компетенцій; 
     Оцінка "незадовільно" (4 бали) виставляється, якщо: 

- Представлене розв’язання не має логічного зв’язку між окремими 

етапами розв’язання, а суттєві недоліки демонструють нерозуміння 

студентом сутності задачі; 
     Оцінка "незадовільно" (3 бали) виставляється, якщо: 

- Записи містять певні розрахунки або пояснення, але які не 

відповідають поставленому завданню. 
     Оцінка не виставляється (0 балів), якщо розв’язання задачі 

повністю   відсутнє. 

Підсумкова оцінка визначається шляхом сумування всіх отриманих 

балів за екзамен відповідно до нижченаведеної шкали (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 – Шкала оцінювання успішності вступника 

Оцінка ECTS Національна Сума балів 

A 5,0 (відмінно) 90-100 

B 
4,0 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 3,0 

(задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX 2 

(незадовільно) 

35-59 

F 0-34 
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