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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. 

 

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 І ПРОГНОЗУВАННЯ 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. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

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 

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. 
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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. 
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С. Суков та ін.; за заг. та наук. ред. к. е. н., проф. В. М. Данюка. К.: КНЕУ; 

Краматорськ: НКМЗ, 2013. 666 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. 

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. 
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3. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Л.І. Михайловата ін. Київ: 

Центр учбової літератури, 2015. 234 с.  
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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. 



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. 
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М. Вакуленка, М. К. Орлатого. К. : НАДУ, 2014. 740 с 

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

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 і прогнозування 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. 
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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. 
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8. Основи регіонального управління в Україні. Підруч. (з грифом МОН 
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Децентралізація публічної влади 

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. 
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Національний інститут стратегічних досліджень. К.: 2019. 115 с.  
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5. Досвід децентралізації у країнах Європи: зб. док. Пер. з іноз. мов / Заг. ред. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Тестові завдання з фахового вступного випробування для вступу на 

навчання за освітньою програмою «Публічне управління та 

адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» складаються з 25 запитань 

із комплексу фахових дисциплін, що потребують вибору однієї або кількох 

правильних відповідей із запропонованих варіантів, вибору відповідності або 

їхньої послідовності. 

Метою тестування за фахом є перевірка відповідності знань, умінь і 

навичок вступників відповідно до програмних вимог, підтвердження 

компетентностей та оцінка ступеня підготовленості для отримання ОС 

«Магістр». 

Оцінювання результатів вступних випробуваннях здійснюється за 

шкалою від 100 до 200 балів. Тестові завдання мають 10 варіантів по 25 

запитань. Мінімальна кількість – 100 балів, нараховується за умови, якщо 

вступник набрав 50% правильних відповідей тестового завдання. За 

правильне розв’язання одного питання, що містить лише одну правильну 

відповідь, або всі правильні відповіді запитання з множинним вибором 

(декілька правильних відповідей) вступник отримує 8 балів. Якщо запитання 

має множинний вибір і вступник надав правильну відповідь на більше, ніж 50 

але менше ніж 100 відсотків, то за дане питання він отримує 4 бали. 

Відсутність відповіді, неправильна відповідь або менше 50% правильних 

відповідей у запитаннях множинного вибору оцінюється в 0 балів. Час 

виконання тестових завдань становить 60 хвилин. 


