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Тестові завдання для вступу на навчання за освітньою програмою  

«Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 

складається з 25 запитань із комплексу фахових дисциплін, представлених 

запитаннями, що потребують обрання однієї або кількох відповідей із 

запропонованого набору варіантів, вибору відповідності або їхньої 

послідовності. 

Метою тестування за фахом є перевірка відповідності знань, умінь і 

навичок вступників програмним вимогам, з’ясування компетентності та 

оцінка ступеня підготовленості вступників для отримання ОС «Магістр». 

Оцінювання знань вступників на вступних випробуваннях 

здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. За правильне розв’язання 

одного питання вступник може отримати 4 бали. Відсутність відповіді або 

неправильна відповідь оцінюється в 0 балів. Мінімальна кількість балів для 

подальшої участі у конкурсному відборі повинна складати 100 балів. Час 

виконання тестових завдань становить 60 хвилин. 

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ЇХНІХ РОЗДІЛІВ,ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ІСПИТ 

 

І. ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА 

Предмет і методологічна основа публічної політики. Суспільно-політична 

діяльність. Влада як суспільний феномен. Інституційні підходи в теорії та 

практиці публічної політики. Передумови та особливості інституціоналізації 

публічної політики в Україні. Механізми функціонального представництва 

інтересів та забезпечення публічної політики. Наукові засади експертно-

аналітичної діяльності в публічній політиці. Аналіз публічної 

політики. Процеси прийняття політичних рішень. Конфлікти в публічній 

політиці. Політика регіонального розвитку. Місцеве самоврядування. 

Соціально-гуманітарна політика. Представницька влада. 

 

ІІ. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ 

Управління персоналом в системі менеджменту організацій. Управління 

персоналом як соціальна система. Формування колективу організації. 

Згуртованість та соціальний розвиток колективу. Кадрова політика 

організації. Служби персоналу: організація і функції. Кадрове планування в 

організаціях. Організація набору та відбору кадрів. Оцінювання та атестація 

персоналу. Управління процесом розвитку та рухом персоналу. Управління 

процесом вивільнення персоналу. Соціальне партнерство в організації. 

Ефективність управління персоналом.  

 

ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Теорія адміністративного менеджменту. Система адміністративного 

менеджменту та апарат управління. Планування в адміністративному 

менеджменті. Організовування праці підлеглих та проектування робіт. 

Мотивування працівників апарату управління. Контролювання та 
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регулювання в адміністративному менеджменті. Адміністративні методи 

управління. Адміністрування управлінських рішень. Сучасні технології 

адміністративного менеджменту 

 

ІV. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 

Сутність понять управління інноваціями. Інноваційна діяльність як об’єкт 

управління. Державна підтримка інноваційних процесів. Організаційні форми 

інноваційної діяльності. Управління персоналом в інноваційній організації. 

Управління інноваційним розвитком організації. Управління інноваційним 

проектом. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації. 

Інтелектуальний капітал як основа інноваційного розвитку підприємства. 

Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в інноваційній сфері. 
  

V. ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

Основи теорії державного управління. Державна влада та державне 

управління. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку. 

Роль різних гілок влади у процесі державного управління. Державне 

управління на регіональному рівні. Система органів державної влади в 

Україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні. 

Центральні органи виконавчої влади в Україні. Регіональні органи 

державного управління. Місцеве самоврядування та його особлива роль у 

державному управлінні. Внутрішня організація та управління органу 

державної влади. Державна служба в Україні. Ефективність державного 

управління. Державний контроль у сфері виконавчої влади. Відносини 

органів публічної влади в системі управління. Розвиток системи державного 

та регіонального управління. 

 

VІ. ПЛАНУВАННЯ У ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ 

Атрибутивні та функціональні особливості публічної сфери в Україні. 

Основні поняття та нормативно-правове забезпечення планування в 

публічній сфері. Технології розробки планів у сфері публічного управління. 

Моніторинг та реалізація оцінювання планів у публічній сфері. Управління 

проектами як засіб реалізації публічної політики. Вплив глобалізації на 

планування розвитку громад Інноваційні підходи в залученні громади до 

процесів планування місцевого розвитку територіальних громад. Діагностика 

стану територіальної громади як основа планування її розвитку. Стратегічне 

планування розвитку громади. Моніторинг та оцінювання в стратегічному 

плануванні територіальної громади. Планування просторового розвитку 

територіальної громади. 

 

VІІ. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОЦЕСИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Поняття і сутність категорії «децентралізація»: базові аспекти і проблеми 

сучасного реформування. Основні поняття публічного управління та 

адміністрування. Основні теорії державного управління. Децентралізація як 

основний напрям реформування місцевого самоврядування. Європейська 
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хартія місцевого самоврядування. Світовий досвід децентралізації і розвитку 

місцевого самоврядування. Мінуси і ризики децентралізації. Питання мовної 

та етнонаціональної політики в контексті децентралізації. Загальний огляд 

територіальної організації держав Європи. Адміністративно – територіальний 

устрій Франції. Адміністративно – територіальний устрій Німеччини. 

Адміністративно – територіальний устрій Польщі та Італії. Європейський 

досвід формування територіальної основи місцевого самоврядування. 

Проблеми становлення й реформування адміністративно-територіального 

устрою України. Принципи й джерела місцевого регіонального 

самоврядування в Європі. 
 

 

ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ 

 

Публічна політика 

1.Предмет і методологічна основа публічної політики. 

2. Сучасні практики реалізації публічної політики в Україні. 

3. Теорії та концепції публічної політики. 

4.Політична влада та її основні риси. 

5.Інституціоналізація публічної політики, її особливості в Україні.  

6.Взаємодія державних органів з громадськістю.  

7.Моделі та механізми функціонального представництва інтересів та 

забезпечення публічної політики. 

8.Зарубіжний досвід функціонування груп інтересів. 

9.Політична система як система управління публічними справами. 

10.Україна і Європа: порівняльний аналіз форм політичної участі населення. 

11.Компаративний аналіз публічної політики. 

12.Конфлікти публічної сфери. 

13.Публічна політика та реформування системи державного управління в 

Україні. 

14.Експертно-аналітичне забезпечення державної політики в Україні: стан і 

перспективи розвитку. 

15.Організація процесу виконання політичних рішень. 

16.Політичні інститути регіонального та місцевого самоврядування в Україні. 

17.Взаємозв’язок політики та управління.  

18.Місцеве самоврядування та громадянське суспільство: кореляція статусів. 

19.Основи роботи з інформаційними джерелами. 

20.Механізм реалізації та оцінювання публічної політики. 
Список рекомендованих джерел: 

1.Електронне урядування: підручник / авт. кол. : А. І. Семенченко, Н. В. 

Грицяк, О. Б. Кукарін та ін. ; за заг. ред. проф. Н. В. Грицяк, А. І. Семенченка. 

– Київ : НАДУ, 2016. – 128 с. 

2.Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом 

на 30 верес. 2016 р. : (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К. : Паливода А.В., 2016. – 76 с. – 

(Закони України).  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007


5  

3.Менеджмент для публічної влади: навч. посіб. / за заг. ред. д-ра екон. 

наук, проф. М. П. Бутка. – Ніжин : ТОВ "Видавництво "Аспект- Поліграф", 

2011. – 360 с. 

4.Основи публічної політика та управління : навч. посіб. / авт. кол. : С.О. 

Телешун, С.В. Ситник, І. В. Рейтерович та ін. ; за заг.ред. С.О. Телешуна, д-

ра політ.н., проф. – К. : НАДУ, 2011.– 312 с. 

5.Право в державному управлінні : навч. посіб.  / [С. Д. Дубенко, Т. П. 

Кудлай, В. І. Мельниченко, Н. Г. Плахотнюк]. - Київ : НАДУ, 2016. - 376 с. 

6.Про державну службу : Закон України : чинне законодавство зі 

змінами та допов. станом на 1 вересня 2016 р. : (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К. : 

Паливода А.В., 2015. – 88 с. – (Закони України). 

7.Про місцеве самоврядування в Україні, Про добровільне об’єднання 

територіальних громад, Про асоціації органів місцевого самоврядування : 

Закони України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 22 

квітня 2016 р. : (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К. : Паливода А.В., 2016. – 116 с. – (Закони 

України).  

8.Про національну доктрину розвитку освіти : указ Президента України 

від 17.04.2002 № 347 // Офіц. вісник України. – 2002. – № 16.  

9.Про Раду національної безпеки і оборони України : закон України від 

05.03.1998 № 183/98-ВР (у редакції від 31.12.2014) // Відомості Верховної 

Ради України. – 1998. – № 35. – С. 237.  

10.Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні. Доповідь. 

Київ. – 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

www.niss.gov.ua/public/File/2012_ nauk_an_rozrobku/stan_poz_gp_sus.pdf Про 

стан розвитку громадянського суспільства в Україні. Доповідь. Київ. – 2012. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

www.niss.gov.ua/public/File/2012_ nauk_an_rozrobku/stan_poz_gp_sus.pdf  

11.Про статус депутатів місцевих рад, Про службу в органах місцевого 

самоврядування, Про місцеві державні адмініс трації : Закони України : 

чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 22 жовтня 2015 р. : 

(ОФІЦ. ТЕКСТ). – К. : Паливода А.В., 2015. – 76 с. – (Закони України).  

12.Про упорядкування структури апарату центральних органів 

виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних 

адміністрацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. 

№ 179 (у редакції від 05.05.2016). – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/179-2005-п. – Назва з екрану.  

13.Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 берез. 

2011 р. № 3166-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 38. – Ст. 

385.  

14.Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика : 

монографія / О. М. Чальцева. – Вінниця : ФОП Барановська Т. П., 2017. – 336 

с.  

15.Публічна політика : навч. посіб. / авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. 

Ситник, І. В. Рейтерович та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д-ра політ. наук, 

проф. - Київ : НАДУ, 2016. - 340 с. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
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16.Публічна політика в процесах реформування системи державного 

управління України / С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович, О. Г. 

Пухкал. - К. : НАДУ, 2016. - 192 с. 

17.Скакун О. Ф. Теорія держави і права [Текст]: підручник / О. Ф. 

Скакун; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 3-тє, доповн. і 

переробл. − К. :Прав. єдність : Алерта, 2012. − 524 с.  

 

Менеджмент персоналу 

1.Управління персоналом: сутність, цілі і завдання, специфічна особливість, 

етапи і функції. 

2.Сутність понять «трудові ресурси», «робоча сила», «персонал», «кадри», 

«людські ресурси», «трудовий колектив», «трудовий потенціал працівника», 

«трудовий потенціал підприємства». 

3.Система управління персоналом: сутність, цілі, чинники, що впливають на 

її формування. 

4.Методи управління персоналом, їх характеристика. 

5.Особистість: сутність та структура. Особистісні якості, чинники, що 

впливають на формування організаційної поведінки особистості. Характерні 

риси особистості, що пов'язані з її поведінкою в підприємстві, їх 

характеристика. 

6.Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова.  

7.Компетентність працівника: сутність, види. 

8.Виробничі та міжособистісні ролі працівників у колективі, їх 

характеристика. Типи відносин між членами колективу. 

9.Кар’єра: сутність, види, етапи. Мотиви ділової кар’єри та чинники успішної 

кар’єри. Типологія кар’єр. Управління кар’єрою персоналу. 

10.Колектив: сутність, елементи, ознаки, класифікація, система соціального 

контролю. Процес створення трудового колективу, його етапи 

(характеристика). 

11.Кадрова політика підприємства: сутність, цілі, різновиди, принципи, типи, 

етапи проектування. 

12.Кадрова стратегія: сутність, типи, форми. Види кадрових стратегій, їх 

характеристика у зв’язку з маркетинговими стратегіями підприємства. 

13.Організаційна побудова служб управління персоналом. Функції та 

структура кадрової служби підприємства. 

14.Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, значення, елементи, 

види, методи. Вимоги до проведення оцінювання персоналу. 

15.Плинність кадрів: сутність, причини, чинники, мотиви. Управління 

плинністю кадрів: сутність, заходи. 
Список рекомендованих джерел: 

1.Балабанова Л.В., Стельмашенко О.В. Стратегічне управління 

персоналом підприємства. Навч. посібник. - Київ, Знання, 2011 - 240с. 

2.Крушельницька О.В. Управління персоналом : навч. посіб. / О.В. 

Крушельницька, Д.Г. Мельничук. — К. : Кондор, 2003.— 296 с. 

3.Михайлова Л.І. Управління персоналом : навч. Посіб / Л.І. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
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Михайлова. - - К. : Центр навч. л-ри, 2007. — 248 с. 

4.Палеха Ю. І. Менеджмент  персоналу : навчальний посібник - К : Ліра, 

2010. - 338 с. 

5.Петрова І.Л. Стратегічне управління людськими ресурсами. Навч. 

посіб. К.: КНЕУ, 2013. – 466 с. 
 

Адміністративний менеджмент 

1.Сутність адміністративного менеджменту та адміністрування. 

Об’єкт, предмет, завдання та основні види діяльності в адміністративному 

менеджменті. Головні відмінності адміністративного менеджменту у бізнес-

організаціях (business administration) від адміністративного менеджменту в 

некомерційних, суспільних і державних організаціях (public administration). 

2.Система адміністративного управління підприємством: задачі, складові 

частини, принципи регулювання виробничих відносин. 

3.Система адміністративного управління персоналом: задачі, складові 

частини, принципи регулювання виробничих відносин. 

4.Адміністрація підприємства: сутність, склад. Зміст функції 

адміністрування, адміністративні (управлінські) операції. Обов’язки 

менеджера-адміністратора. 

5.Адміністративний апарат, його типи. Класифікація обов’язків та 

повноважень працівників адміністрації.  

6.Централізація та децентралізація: сутність, переваги та недоліки. 

7.Принципи та види адміністративного планування, його особливості. 

Методи планування. Програмно-цільове планування. Процес 

адміністративного планування та його етапи. 

8.Делегування повноважень: сутність, значення для підприємства, керівника, 

підлеглих. Умови ефективного делегування повноважень. Моделі 

делегування повноважень, їх особливості. 

9.Масштаб керованості: сутність, вузький та широкий (переваги та недоліки). 

Рівень управління: сутність, кількість у сучасних організаціях. Конфігурація 

організації залежно від комбінацій масштабу керованості та кількості рівнів 

управління. 

10.Мотивація, мотиви та стимули. Види економічного стимулювання 

(коротка характеристика). Нетрадиційні підходи до мотивування працівників 

апарату управління. 

11.Адміністративний контроль, його основні принципи та види. Механізм 

адміністративного контролю, його складові. Інструменти адміністративного 

контролю. 

12.Адміністративні методи управління, їх переваги та недоліки, 

характеристика організаційних, розпорядницьких, дисциплінарних методів 

управління. 

13.Влада: позитивна, негативна, індивідуальна, колективна, колегіальна, 

особиста, системна, формальна, реальна. Адміністративна влада, її 

особливості, причини неефективності. 
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14.Управлінське рішення: сутність, вимоги, процес та методи прийняття, 

чинники, що впливають на ефективність управлінських рішень. Форми 

розробки і реалізації управлінських рішень адміністрацією. Особливості 

прийняття управлінських рішень у системі адміністративного менеджменту. 

15.Сучасні технології адміністративного менеджменту (ощадливе 

виробництво; ERP-системи; система якості).  
Список рекомендованих джерел: 

1.Бакуменко В. Д. Адміністративний менеджмент : навч. посібник / В. Д. 

Бакуменко, В. І. Тимцуник. – К. : Центр підготовки навчально-методичних 

видань КНТЕУ, 2013. – 334 с. 7. Основи адміністративного менеджменту : 

навч. посібник / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, В. І. Тимцуник [та ін.] ; за 

заг. ред. Л. М. Усаченко. – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 148 с. 

2.Воронкова В. Г. Менеджмент у державних організація : навч. посібник 

/ В. Г. Воронкова. – К. : Професіонал, 2014. – 256 с. 13. Гордієнко Л. Ю. 

Адміністративний менеджмент : навч. посібник / Л. Ю. Гордієнко. – Харків : 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 216 с.  

3.Гордієнко Л. Ю. Публічне врядування : навч. посібник / Л. Ю. 

Гордієнко, С. В. Лукашев. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 388 с. 

4.Діловодство у державних установах : збірник інструкцій / упоряд. Є. К. 

Пашутинський. – 2-е вид., змін. – К. : КНТ, 2014. – 596 с. 

5.Забродська Г. І. Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : 

навч. посібник / Г. І. Забродська. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2017.- 142 

с. 

6.Мельнік А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій: навч. 

посібник / А. Ф. Мельнік, А. Ю. Расіна, Н. М. Кривокульська ; за ред. А. Ф. 

Мельник. – К. : Професіонал, 2014. – 464 с. 

7.Фоломкіна І. С. Адміністративний менеджмент : конспект лекцій / І. С. 

Фоломкіна. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2014. – 101 с. 

 

Управління інноваціями 

1.Поняття інновацій, їх вплив на економічну систему. 

2.Становлення теорії інноватики та її сучасні концепції. 

3.Циклічність як форма розвитку національної економіки. 

4.Управління інноваціями як сукупність принципів, методів і форм 

управління інноваційними процесами й інноваційною діяльністю.  

5.Класифікація  інновацій та їх життєвий цикл.  

6.Ринкові суб’єкти інноваційної діяльності. 

7.Загальна характеристика інноваційного процесу: поняття, види та моделі. 

8.Організаційні форми інтеграції науки і виробництва. 

9.Інфраструктура інноваційної діяльності. 

10.Сутність і напрями державної інноваційної політики. 

11.Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в Україні.  

12.Роль держави у забезпеченні інноваційних процесів. 

13.Організація виконання НДЦКР і інформаційне забезпечення інноваційних 

процесів. 
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14.Роль венчурного бізнесу в розвитку інноваційної діяльності. 

15.Стратегії інноваційного розвитку. 

16.Етапи розроблення та реалізації інноваційного проекту. 

17.Методика комплексного оцінювання інноваційного потенціалу. 

18.Роль і види інтелектуальної власності. 

19.Забезпечення правової охорони об’єктів промислової власності (ОПВ) 

20.Мотиваційний механізм інноваційної діяльності. 
Список рекомендованих джерел: 

1.Василенко В.О. Інноваційний менеджмент: навч. посібник. – Видання 

3-е./ Василенко В.О., Шматько В.Г. – К.: Центр навч. літератури, 2005.– 440 

с. 2.Дудар Т. Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб./ Т.Г. Дудар, В. В. 

Мельниченко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с. 

3.Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах 

трансформації економіки. Навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. 

М.Меркулов.– К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с. 

4.Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: Підручник/ С.М. 

Ілляшенко. – Суми : ВТД – Університетська книга, 2010. – 334 с. 

5.Інновації: проблеми науки і практики: монографія / Н.І. Чухрай, В.С. 

Пономаренко, М.О, Кизима та ін. // Під ред. д-ра екон. наук, проф. 

6.Пономаренка В.С., д-ра екон. наук, проф. Кизима М.О., д-ра екон. наук, 

проф. Ястремської О.М. — Х.: ФОП Павленко О.Г.; ВД «ІНЖЕК», 2010. — 

304 с. 

7.Управління інноваціями : навч. посібник / О.І. Гуторов, Л.І. 

Михайлова, І.О. Шарко, С.Г. Турчіна, О.В. Киричок. – Вид. 2-ге, доп. – 

Харків: «Діса плюс», 2016. – 266 с. 

 

Державне і регіональне управління 

1. Сутність, зміст, принципи та специфіка державного управління. 

2. Школи в державному управлінні, процесний, системний, ситуаційний 

підходи до державного управління. 

3. Сучасні теоретико-методологічні концепції державного управління (новий 

державний менеджмент, теорія суспільно-політичних мереж, концепція 

врядування). Національні моделі державного управління. 

4. Вплив політичної системи на систему державного управління. Сутність 

державної політики, її основні складові. 

5. Цілі, функції, методи державного та регіонального управління. 

6. Функціональна та організаційна структура державного та регіонального 

управління. 

7. Державне регулювання економіки, цілі, функції, методи та межі.  

8. Сутність та система органів публічної влади. Інститут Президента та 

державне управління. 

9. Законодавча влада в системі ДУ. Поняття, склад і структура парламенту, 

його повноваження. Верховна Рада та державне управління. 

10. Поняття та роль виконавчої влади в державному управлінні. Система 

органів виконавчої влади України.  
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11. Поняття і роль судової влади у системі державного управління. Судові 

системи та судові органи.  

12. Сутність і види контролю у суспільстві. Контрольна влада у системі 

управління, її органи та форми діяльності. 

13. Регіональне управління: сутність, цілі, специфіка. Державна регіональна 

політика та політика територіально-адміністративних органів.  

14. Механізм реалізації регіональної соціально-економічної політики 

держави. Комплексні регіональні програми. 

15. Правовий статус органів місцевого самоврядування в системі державного 

управління. Система місцевого самоврядування в Україні. 

16. Громадянин в державному управлінні. Поняття і основні характеристики 

громадянства. 

17. Основні завдання, правовий статус, структура, компетенція місцевих 

державних адміністрацій. Повноваження місцевих державних адміністрацій.  

18. Сутність і особливості менеджменту органу державної влади. Сутність та 

специфіка стратегічного управління в органі державної влади. 

Функціональний аналіз та контролінг діяльності органу державної влади. 

19. Державна служба: поняття, риси, функції, принципи, види, організація. 

20. Поняття ефективності в державному управлінні: види та критерії виміру. 
Список рекомендованих джерел: 

1.Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : Навчальний 

посібник / В. Д. Бакуменко // - К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 444 с. 

2.Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко 

(заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Дніпропетровськ : 

НАДУ, 2013. - Т. 2. - 324 с. 

3.Державне управління: основи теорії, історія та практика: Навчальний 

посібник/ В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній, М.М. Іжа, Г.І. Арабаджи / За заг. 

ред. Надолішнього П.І., Бакуменка В.Д. - Одесса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394с. 

4.Круш П. В. Регіональне управління : навч. посібн. / Крупі П. В., 

Кожем’яченко О. О. – К. : ЦУЛ, 2007. – 248 с. 

5.Ординський В. Л. Управління в органах виконавчої влади : навч. 

посібн. / Ординський В. Л., Кисіль З. Р., Ковалів М. В. – К. : ЦУЛ, 2008. – 

296с. 

6.Рубцов В. П. Державне управління та державні установи : навч. 

посібник для дис т. навч. / В. П. Рубцов, Н. І. Перинська. – К. : Україна, 2014. 

– 440 с. 

7.Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Державне та регіональне 

управління» / С.І.Чернов, М.М. Новікова, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 140 с. 

Інтернет – джерела 

1.Верховна Рада Автономної Республіки Крим – http://www.crimea-

portal.gov.ua/ 

2.Верховна Рада України – http://portal.rada.gov.ua/ 

3.Департамент спеціальних телекомунікаційних систем і захисту 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2007
http://www.crimea-portal.gov.ua/
http://www.crimea-portal.gov.ua/
http://portal.rada.gov.ua/
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інформації 4.Служби безпеки України – http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/ 

control/uk/index 

5.Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/control/ 

6.Національна академія державного управління при Президентові 

України – http://www.academy.kiev.ua/ 

7.Національна бібліотека України В.І.Вернадського – 

http://www.nbuv.ua/ 

8.Національний банк України – http://www.bank.gov.ua/NBU/ 

9.Президент України – http://www.president.gov.ua/ 

10.Рада національної безпеки і оборони України – 

http://www.rainbow.gov.ua/ 

11.Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – 

http://www.ombudsman.kiev.ua/ 

12.Фонд державного майна України – http://www.spfu.gov.ua/ukr/ 

 

Планування у публічному секторі 

1. Атрибутивні та функціональні особливості публічної сфери в Україні.  

2. Основні поняття та нормативно-правове забезпечення планування в 

публічній сфері. 

3. Основні вимоги, задачі та етапи планування в публічній сфері. 

4. Види планів роботи та порядок і методика планування в публічній сфері. 

5. Технології розробки планів у сфері публічного управління. 

6. Моніторинг та реалізація оцінювання планів у публічній сфері. 

7.Управління проектами як засіб реалізації публічної політики. 

8. Управління проектами у публічній сфері. 

9. Вплив глобалізації на планування розвитку громад. 

10. Інноваційні підходи в залученні громади до процесів планування 

місцевого розвитку територіальних громад.  

11. Діагностика стану територіальної громади як основа планування її 

розвитку. 

12. Стратегічне планування розвитку громади. 

13. Моніторинг та оцінювання в стратегічному плануванні територіальної 

громади. 

14. Планування просторового розвитку територіальної громади. 

15. Ключові принципи та підходи в практиці планування місцевого розвитку.   

16. Основні компетенції , цілі та інструменти планування розвитку громад.    

17. Профіль територіальної громади, його структура та спосіб наповнення. 

18. SWOT-аналіз та його застосування. Роль PESTLE-аналізу в плануванні в 

публічній сфері. 

19. Зміст моніторингу та оцінки в плануванні в публічній сфері. 

20. Система індикаторів для моніторингу та оцінки  в публічній сфері. 
Список рекомендованих джерел: 

 1. Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого 

розвитку. Практичний посібник / [Берданова О., Вакуленко В.]; 

http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/%20control/uk/index
http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/%20control/uk/index
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.academy.kiev.ua/
http://www.bank.gov.ua/NBU/
http://www.president.gov.ua/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.spfu.gov.ua/ukr/
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Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – 

DESPRO. – К. : ТОВ «София-А». – 2012. – 88 с. 

 2. Куйбіда В.С. Регіональний розвиток та просторове планування 

територій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи: Збірник / 

В.С. Куйбіда, В.А. Негода, В.В. Толкованов. – К.: Вид-во «Крамар», 2009. – 

170 с. 

3. Стратегічне планування: Навч. посібник / О. Берданова, В. Вакуленко, 

В. Тертичка. – Л.: ЗУКЦ, 2008. – 138 с. 

4. Шаров Ю.П.  Стратегічне планування та реалізація політики на 

центральному, регіональному та місцевому рівнях: Навч. посібник / 

Ю.П. Шаров. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 56 с. 

 

Публічне управління та процеси децентралізації 

1.Поняття і сутність категорії «децентралізація»: базові аспекти і проблеми 

сучасного розуміння. 

2.Правова природа місцевого самоврядування та його місце у системі 

публічної влади . 

3.Світовий досвід децентралізації і розвитку місцевого самоврядування. 

4.Становлення й розвиток місцевого самоврядування в незалежній Україні. 

5.Основоположні принципи розподілу компетенції між органами публічної 

адміністрації. 

6.Перспективні напрями формування сучасних територіальних громад. 

7.Алгоритм добровільного об’єднання територіальних громад. 

8.Практика створення об’єднаних територіальних громад. 

9.Еволюція міжбюджетних відносин між центральними й регіональними та 

місцевими органами. 

10.Відносини між органами місцевого самоврядування та вищими рівнями 

державної влади. 

11.Європейська хартія місцевого самоврядування – ключовий орієнтир на 

шляху децентралізації та реформування місцевого самоврядування. 
Список рекомендованих джерел: 

1.Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та 

практики. Монографія. К., 2010. 656 с. 

2.Ворона П. В. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку 

представницької влади. Монографія. Полтава: ПУЕТ, 2012. 341 с. 

3.Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико- історичний і 

порівняльно – правовий аналіз: Навч. посіб. К., 2018. 232 с. 

4.Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні.  

Колективна монографія за заг. ред. Р. М. Плюща. К.: Рідна мова. 2016. 

5.Ткачук А.Ф. Місцеве самоврядування та децентралізація. Навчальний 

посібник. Київ. ТОВ «Софія». 2012. 

6.Упровадження децентралізації публічної влади в Україні: 

національний і міжнародний аспекти. Монографія. За загальною редакцією 

доктора юридичних наук, професора М.В.Савчина. Ужгород. TIMPANI. 2015. 

 


