




3 
 

 
 

 
ЗМІСТ 

 
 
 

Пояснювальна записка 4 

Перелік дисциплін та тем з цих дисциплін, які виносяться на екзамен 6 

Опис структури екзаменаційного білету 10 

Критерії оцінювання відповідей 15 

Приклад оформлення аркуша відповідей на питання білету  16 

Перелік матеріалів, якими дозволяється користуватися при підготовці 

відповідей на питання практичної частини 

 

18 

 

 
 



4 
 

Пояснювальна записка 
 

Атестація студента щодо присвоєння кваліфікації «магістр з публічного 
управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування», здійснюється згідно з вимогами Міністерства освіти і науки 
України в сфері вищої освіти.   

Виходячи з нормативно-методичних положень, одним із стандартизованих 
способів виміру показників якості вищої освіти є тести об’єктивного контролю. 
Тест об’єктивного контролю рівня освітньо-професійної підготовки є 
стандартизованою методикою визначення відповідності досягнутого у результаті 
реалізації освітньо-професійної програми рівня знань, умінь та навичок 
випускників вищого навчального закладу вимогам, що визначаються в освітньо-
кваліфікаційній характеристиці.  

Атестація якості підготовки магістра за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» щодо встановлення фактичної відповідності рівня 
освітньої підготовки встановленим вимогам здійснюється Екзаменаційною 
комісією ОНПУ з даного фаху, затвердженою Міністерством освіти і науки 
України, після виконання студентами у повному обсязі навчального плану. 

Вимоги до атестації здобувачів вищої освіти - це унормовані та 
регламентовані методики, призначені для кількісного та якісного оцінювання 
рівня сформованості знань, умінь та навичок, професійної компетентності осіб, 
які здобувають освітній ступень «Магістр» зі спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування».  

Метою засобів діагностики атестаційного екзамену є визначення рівня 
теоретичної та практичної підготовки випускника для майбутньої професійної 
діяльності; виявлення відповідності здобутих знань, набутих умінь і навичок 
вимогам стандартів; оцінювання рівня сформованості системи компетенцій 
магістра зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 
відповідно до цілей і завдань вищої освіти та вимог до фахівців в галузі 
публічного управління та адміністрування.  

Засоби діагностики якості підготовки магістра встановлюють вимоги, які 
забезпечують:  

а) уніфікацію змісту та форм атестації здобувачів вищої освіти; 
б) єдність процедур і методів діагностики.  
Засоби діагностики якості вищої освіти мають забезпечити реалізацію 

підвищення якості вищої освіти ступеня «Магістр» зі спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування». 
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КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЗНАННЯ ТА УМІННЯ 
Професійні компетентності, які отримують студенти  

Назва компетентності Результати навчання 
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління 

та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 
умов і вимог. 

ЗК2. Здатність мотивувати 
людей та рухатися до спільної 
мети, бути лідером. 

РН1. Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, основ 
та технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами. 
РН2. Знати сучасні підходи до публічного управління та адміністрування. 
РН5. Уміти визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 
урядування та розвитку електронної демократії. 
РН8. Уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а 
також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та 
загально-організаційних структур. 
РН14. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного 
управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм. 
РН18. Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та 
впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів 
публічного управління та організацій. 

ЗК3. Здатність розробляти та 
управляти проектами. 

РН6. Використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, 
ризиками, проектами, змінами, якістю. 
РН11. У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та 
комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку 
публічного урядування та адміністрування. 
РН16. Уміти ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних 
рівнях публічного управління та адміністрування. 

ЗК6. Здатність ініціювати, 
планувати та управляти 
змінами для вдосконалення 
існуючих та розроблення 
нових систем. 

РН6. Використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, 
ризиками, проектами, змінами, якістю. 
РН9. Уміти визначати напрями розвитку систем на загальнодержавному, 
регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 
РН11. У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та 
комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку 
публічного урядування та адміністрування. 
РН16. Уміти ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних 
рівнях публічного управління та адміністрування. 

ЗК 8 Здатність фахово 
аналізувати інформацію, 
оцінювати повноту та 
можливості її використання. 

РН 8 Уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а 
також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та 
загально-організаційних структур. 
РН 11 У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та 
комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку 
публічного урядування та адміністрування. 
РН 12 Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології 
у сфері публічного управління та адміністрування. 
РН 15Уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері 
публічного управління та адміністрування. 
РН 18 Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та 
впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів 
публічного управління та організацій. 

ЗК10. Здатність здійснювати 
професійну діяльність і 
приймати обґрунтовані 
рішення, керуючись засадами 
соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм. 

РН3. Знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, що регулюють 
сферу публічного управління та адміністрування. 
РН4. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й 
нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах 
своєї професійної компетенції. 
РН14. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного 
управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм. 
РН18. Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та 
впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів 



6 
 

публічного управління та організацій. 

ЗК11. Здатність управляти 
різнобічною комунікацією. 

РН1. Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, основ 
та технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами. 
РН5. Уміти визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 
урядування та розвитку електронної демократії. 
РН12. Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології 
у сфері публічного управління та адміністрування. 
РН14. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного 
управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм. 
РН15. Уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері 
публічного управління та адміністрування. 
РН17. Уміти представляти органи публічного управління й організації, та 
презентувати для широкого загалу результати їх діяльності. 

СК1. Здатність 
організовувати діяльність 
органів публічного 
управління та організацій 
різних форм власності. 
 

РН2. Знати сучасні підходи до публічного управління та адміністрування. 
РН6. Використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, 
ризиками, проектами, змінами, якістю. 
РН8. Уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а 
також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та 
загально-організаційних структур. 
РН18. Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та 
впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів 
публічного управління та організацій. 

СК2. Здатність 
організовувати та розробляти 
заходи щодо впровадження 
електронного урядування в 
різних сферах публічного 
управління та 
адміністрування. 
 

РН5. Уміти визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 
урядування та розвитку електронної демократії. 
РН15. Уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері 
публічного управління та адміністрування. 

СК 3 Здатність визначати 
показники сталого розвитку 
на загальнодержавному, 
регіональному, місцевому та 
організаційному рівнях. 

РН 9 Уміти визначати напрями розвитку систем на загальнодержавному, 
регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 
РН 11 У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та 
комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку 
публічного урядування та адміністрування. 

СК4. Здатність представляти 
органи публічного 
управління та налагоджувати 
ефективні комунікації. 

РН13. Знати іноземну мову (відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій 
з мовної освіти) 
РН14. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного 
управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм. 
РН15. Уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері 
публічного управління та адміністрування. 
РН17. Уміти представляти органи публічного управління й організації, та 
презентувати для широкого загалу результати їх діяльності. 

СК5. Здатність здійснювати 
професійну діяльність з 
урахуванням потреб 
забезпечення національної 
безпеки України. 

РН4. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й 
нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах 
своєї професійної компетенції. 
РН18. Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та 
впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів 
публічного управління та організацій. 

СК7. Здатність надавати 
експертну оцінку 
нормативно-правовим актам 
на різних рівнях публічного 
управління та 
адміністрування. 

РН3. Знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, що регулюють 
сферу публічного управління та адміністрування. 
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СК 8 Здатність забезпечувати 
належний рівень якості 
управлінських продуктів, 
послуг чи процесів. 

РН 1 Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, основ 
та технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами. 
РН 6 Використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, 
ризиками, проектами, змінами, якістю. 

СК9. Здатність організувати 
систему е-документообігу в 
організації. 

РН5. Уміти визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 
урядування та розвитку електронної демократії. 
РН12. Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології 
у сфері публічного управління та адміністрування. 

СК 10 Здатність 
організовувати 
інформаційно-аналітичне 
забезпечення управлінських 
процесів із використанням 
сучасних інформаційних 
ресурсів та технологій. 

РН 1 Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, основ 
та технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами. 
РН 5 Уміти визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 
урядування та розвитку електронної демократії. 
РН 6 Використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, 
ризиками, проектами, змінами, якістю. 
РН 12 Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології 
у сфері публічного управління та адміністрування. 

СК11. Здатність розробляти 
стратегічні документи 
розвитку систем на 
загальнодержавному, 
регіональному, місцевому та 
організаційному рівнях. 

РН6. Використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, 
ризиками, проектами, змінами, якістю. 
РН9. Уміти визначати напрями розвитку систем на загальнодержавному, 
регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 
РН11. У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та 
комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку 
публічного урядування та адміністрування. 

СК12. Здатність розробляти і 
впроваджувати інноваційні 
проекти на різних рівнях 
публічного управління та 
адміністрування. 

РН11. У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та 
комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку 
публічного урядування та адміністрування. 
РН16. Уміти ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних 
рівнях публічного управління та адміністрування. 

СК13. Здатність виявляти 
наукову сутність проблем у 
професійній сфері, знаходити 
адекватні шляхи щодо їх 
розв’язання. 

РН7. Уміти використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати 
наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування. 
РН10. Уміти критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання 
у сфері публічного управління та адміністрування. 

СК14. Здатність вести 
дослідницьку діяльність, 
включаючи аналіз проблем, 
постановку цілей і завдань, 
вибір способу й методів 
дослідження, а також оцінку 
його якості. 

РН10. Уміти критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання 
у сфері публічного управління та адміністрування. 
РН18. Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та 
впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів 
публічного управління та організацій. 

СК15. Здатність здійснювати 
наукові дослідження в сфері 
публічного управління та 
адміністрування. 

РН7. Уміти використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати 
наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування. 
РН10. Уміти критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання 
у сфері публічного управління та адміністрування. 
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Перелік дисциплін та тем з цих дисциплін, які виносяться на екзамен 
 

НАЗВА ДИСЦИПЛІН Загальний 
обсяг, год 

Кредитів 
ECTS 

УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ 
РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 
СИСТЕМ 

120 4,0 

ФІНАНСИ  ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРА 120 4,0 
МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 
ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ  90 3,0 

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ 
ОБ'ЄДНАНИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ 
ГРОМАДАМИ 

210 7,0 

МІСЦЕВІ ВИБОРИ ТА КАДРОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 

120 4,0 

КОМПЛЕКСНЕ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ 
ГРОМАД 180 6,0 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СЕРВІСИ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 180 6,0 

РЕГЛАМЕНТИ, ПРОЦЕДУРИ І РІШЕННЯ В 
ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 120 4,0 

 
УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 
Тема 1. Методологічні основи збалансованого розвитку соціально-економічних 
систем. 
Тема 2. Забезпечення збалансованого розвитку соціально-економічних систем. 
Тема 3. Трудовий потенціал країни та його використання в сучасних умовах. 
Тема 4. Науково-технічний потенціал країни: сучасний стан та особливості 
територіальної організації. 
Тема 5. Виробничий потенціал країни й оцінка ефективності його використання. 
Тема 6. Соціально-економічна характеристика природно-ресурсного потенціалу 
країни. 
Тема 7. Інструментарій забезпечення збалансованого розвитку соціально- 
економічних систем. 
Тема 8. Програмно-цільовий підхід до управління збалансованим розвитком 
соціально-економічних систем. 
Тема 9. Сценарний підхід до управління збалансованим розвитком соціально- 
економічних систем. 
Тема 10. Забезпечення збалансованого розвитку соціально-економічних систем із 
застосуванням економічних важелів. 
Тема 11. Методи прогнозування збалансованого розвитку соціально-економічних 
систем. 
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Тема 12. Системи підтримки прийняття рішень для раціоналізації та оптимізації 
соціально-економічного розвитку. 

 
ФІНАНСИ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРА 

Тема 1. Державнi фінанси як інструмент регулювання національної економіки. 
Тема 2. Фiнансова система держави та управління нею. 
Тема 3. Бюджетна система України та її бюджетний устрій. 
Тема 4. Бюджетний процес в Україні. 
Тема 5. Вплив державного кредитування на державний борг України. 
Тема 6. Мiсцевi фінанси держави та їх структура. 
Тема 7. Податкова система та податкова політика України. 
Тема 8. Політика Національного банку України. 
Тема 9. Валютні інструменти економіки України. 
Тема 10. Небанківський фінансовий сектор національної економіки України. 
Тема 11. Державнi цiльовi фонди України. 
Тема 12. Соціальне забезпечення країни за умов ринкової економіки. 
 
МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

Тема 1 Зміст соціально-економічного та політичного аналізу   
Тема 2 Принципи соціально-економічного та політичного аналізу  
Тема 3 Основні поняття макроекономічного аналізування   
Тема 4 Аналізування факторів економічного зростання   
Тема 5 Метод “Витрати-випуск”  
Тема 6 Дематеріалізація процесів виробництва та споживання як фактор 

економічного зростання   
Тема 7 Дематеріалізація  економіки як засіб сталого розвитку 
 
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ 

ГРОМАДАМИ 
Тема 1. Формування та особливості територіальних громад. Місцеве 
самоврядування як природне право територіальної громади 
Тема 2. Співпраця органів місцевого самоврядування з територіальними 
громадами  
Тема 3. Моделі, механізми та інструменти процесами стратегічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад  
Тема 4. Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об’єднання 
територіальних громад  
Тема 5. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної 
громади  
Тема 6. Правові засади територіальної громади як основи місцевого 
самоврядування в Україні  
Тема 7. Кадровий менеджмент територіальної громади  
Тема 8. Нетрадиційні джерела фінансування територіальних громад  
Тема 9. Територіальна громада та комунальний бізнес  
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Тема 10. Досвід функціонування територіальних громад в зарубіжних країнах 
(країни ЄС, Іран, Туркменістан, країни Африки)  
 
МІСЦЕВІ ВИБОРИ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 
Тема 1. Вибори до органів місцевого самоврядування в Україні 
Тема 2. Місцеві вибори як  механізм формування відносин між органами 
публічної влади та територіальних громад – зарубіжний досвід 
Тема 3. Законодавче регулювання виборів в україні: проблеми стабільностІ 
Тема 4. Адміністративна відповідальність за порушення виборчого законодавства, 
передбачена виборчими законами 
Тема 5. Відповідальність за порушення виборчого законодавства, передбачена 
кримінальним кодексом України 
Тема 6. Поняття, суб’єкти, об’єкти та засоби реалізації державної кадрової 
політики 
Тема 7. Кадрова політика на публічній службі 
Тема 8. Мета, цілі, завдання та принципи державної кадрової політики  в системі 
місцевого самоврядування 
Тема 9. Необхідність і зміст модернізації державної кадрової політики в сфері 
публічної служби  та місцевого самоврядування 
Тема 10. Шляхи реалізації Стратегії державної кадрової політики України. 
 
КОМПЛЕКСНЕ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД 
Тема 1. Передумови  добровільного створення об’єднаних територіальних громад 
Тема 2. Вплив глобалізації на планування розвитку громад 
Тема  3. . Інноваційні підходи в залученні громади до процесів планування 
місцевого розвитку 
Тема 4. Методологія стратегічного планування 
Тема 5. Стратегічне планування розвитку громади 
Тема 6. Моніторинг та оцінка в стратегічному плануванні 
Тема 7. Планування просторового розвитку 
Тема 8. Стратегічне планування у громаді в контексті зміни підходів до 
регіонального розвитку в Європі та Україні 
Тема 9. Нормативне і методичне забезпечення стратегічного та просторового 
планування 
Тема 10. Діагностика стану територіальної громади як основа планування її  
розвитку 
Тема 11. Формулювання стратегічного бачення на практиці 
Тема 12. Інформаційно-методичні матеріали щодо розробки проектів 
інфраструктурного розвитку з фінансуванням за рахунок субвенції з державного 
бюджету 
Тема 13. Підготовка проектів до державного фонду регіонального розвитку 
Тема 14. Стандартизована форма  проектної заявки та інструкція стосовно її 
заповнення 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СЕРВІСИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
Тема 1. Державна служба та державний службовець. 
Тема 2. Правовий статус державного службовця. 
Тема 3. Управління державною службою. 
Тема 4. Особливості проходження служби державними службовцями. 
Тема 5. Управління інформаційними системами та технологіями. 
Тема 6. Особливості впровадження управлінських інформаційних систем та 
технологій. 
Тема 7. Електронне урядування як фактор підвищення якості публічних послуг. 
Тема 8. Система електронної взаємодії органів виконавчої влади. 
Тема 9. Сайтові портали органів державної влади. 
Тема 10. Організація on-line опитування засобами сервісу Google Docs. 
Тема 11. Електронна демократія та електронна держава. 
Тема 12. Інформаційна система «Електронний уряд». 

 
РЕГЛАМЕНТИ, ПРОЦЕДУРИ І РІШЕННЯ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 
Тема 1. Загальні положення місцевого самоврядування. 
Тема 2. Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів. 
Тема 3. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 
Тема 4. Матеріальна основа місцевого самоврядування. 
Тема 5. Фінансова основа місцевого самоврядування. 
Тема 6. Гарантії місцевого самоврядування. 
Тема 7. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 
Тема 8. Децентралізація як основний напрям реформування місцевого 
самоврядування. 
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Опис структури екзаменаційного білету 
 

Екзаменаційна робота на присвоєння кваліфікації «магістр з публічного управління та 
адміністрування» складається з двох частин: перевірки теоретичних знань (відповіді на тести) 
та перевірки практичних навичок (виконання задач). 

 
ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 

 
Міністерство освіти і науки України 

Одеський національний політехнічний університет 
Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку 

 
Рівень вищої освіти другий (магістерський)   
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування 
Спеціалізація/освітня програма Публічне управління та адміністрування 

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 
№ 1 

 

1. Теоретична частина (50 балів) Оберіть правильну відповідь (літеру). Правильна 
відповідь на тест оцінюється в 2 бали 
 
1.У самому широкому сенсі управління – це: 
а) обмін інформацією між людьми; 
б) свідомий вплив одних людей на інших з метою надання певної спрямованості їх діям і 

отримання бажаних результатів; 
в) процес наукового вивчення будь-якого об’єкту (предмету, явища) з метою виявлення 

закономірностей його виникнення, розвитку та перетворення в інтересах суспільства; 
г) немає правильної відповіді. 
 
2. Хто з вчених вніс найбільший вклад у розвиток класичної або адміністративної 

школи управління? 
a) Е. Мейо; 
б) Ф. Тейлор;  
в) М. Фоллетт;  
г) А. Файоль.  
 
3. Ситуація в ситуаційному підході - ...: 
а) розглядає функції управління як взаємопов'язані; 
б) це деяка цілісність, що складається з взаємозалежних частин, кожна з яких вносить 

свій внесок у характеристики цілого; 
в) це не набір якихось принципів для керуючих, а спосіб мислення по відношенню до 

організації та управління; 
г) конкретний набір обставин, які впливають на організацію в даний час. 
 
4. Системний підхід до менеджменту – це: 
а) розробка методів математичного моделювання процесів вироблення і ухвалення 

рішень в організаціях; 
б) створення універсальних принципів управління, орієнтація на які приведе організацію 

до успіху; 
в) використання наукового аналізу для визначення кращих способів виконання задачі; 
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г) спосіб мислення по відношенню до організації. 
 
5. Що містить у собі система управління у простішому вигляді? 
a) принципи, методи та функції управління;  
б) суб’єкт, об’єкт управління та зв’язки;  
в) сукупність об’єктів управління;  
г) сукупність органів управління. 
 
6. Назвіть основні критерії організації: 
а) наявність, принаймні, двох людей, які вважають себе членами групи; 
б) наявність, принаймні, трьох людей, які вважають себе членами групи; 
в) наявність, принаймні, однієї мети, яку приймають як загальну всі члени групи; 
г) наявність членів групи, які працюють разом, щоб досягти значимої для всіх мети. 
 
7. Відкрита система характеризується: 
а) жорсткими фіксованими межами; 
б) великою кількістю підсистем; 
в) взаємодією із зовнішнім середовищем; 
г) незначною інформацією. 
 
8. До стадій життєвого циклу організації не відносять: 
а) спад; 
б) стрибок; 
в) зростання; 
г) зрілість. 
 
9. Визначте правильний варіант відповіді. Які аспекти людського чинника 

досліджує менеджмент: 
а) поведінку окремих людей;  
б) поведінку людей у групах;  
в) поведінка керівників по відношенню до окремих людей і груп людей; 
г) всі відповіді вірні. 
 
10. Що може характеризувати організацію та стадії її створення? 
а) підвищені витрати та відсутність доходів; 
б) відсутність вузької спеціалізації; 
в) неформальні стосунки між працівниками; 
г) всі відповіді вірні. 
 
11. На якій стадії життєвого циклу організація отримує найбільшу віддачу на 

вкладені ресурси? 
а) на стадії створення; 
б) на стадії зростання; 
в) на стадії зрілості; 
г) на стадії спаду. 
 
12. Необхідність планування виникає у випадку, коли: 
а) процес планування спрямовано на досягнення певного стану підприємства; 
б) планування передує процесу прийняття управлінського рішення; 
в) досягнення бажаного результату залежить від комплексу взаємозалежних заходів. 
 
13. План – це: 
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а) документ, що охоплює весь комплекс виробничої, господарчої та фінансової 
діяльності за встановлений період; 

б) документ, що складається для повсякденної роботи підприємства; 
в) документ, який встановлює нормативи діяльності підприємства. 
 
14. Вид управлінської діяльності, спрямований на спонукання себе й інших до 

діяльності для досягнення особистих цілей і цілей організації – це: 
а) спонукання; 
б) винагорода; 
в) мотивування; 
г) управління. 
 
15. Яка з винагород не відноситься до категорії зовнішньої винагороди? 
а) заробітна платня; 
б) додаткові відпустки; 
в) відчуття належності до важливої справи; 
г) пільги. 
 
16. Яка з винагород відноситься до категорії внутрішньої винагороди? 
а) заробітна платня; 
б) додаткові відпустки; 
в) відчуття належності до важливої справи; 
г) пільги. 
 
17. Який вид стимулювання Ви знаєте: 
а) матеріальне; 
б) умовно-нематеріальне; 
в) нематеріальне; 
г) всі відповіді вірні. 
 
18. Процес контролювання – це: 
а) послідовність дій управління, яка складається із встановлення стандартів виміру 

фактично досягнутих результатів і проведення корегування; 
б) процеси, які групуються на внутрішніх мотивах; 
в) процес, за допомогою якого керівництво визначає, чи правильні їх рішення, чи не 

потребують вони корегування; 
г) процес, що проводиться після проведення робіт, за допомогою зворотного зв’язку. 
 
19. Функція контролювання – це: 
а) характеристика, що проводиться під час проведення робіт, за допомогою зворотного 

зв’язку; 
б) характеристика управління, яка дозволяє виявити проблеми і скорегувати їх 

відповідно до вимог діяльності організації до того, як ці проблеми переростуть у кризовий стан; 
в) характеристика, що проводиться після проведених робіт, за допомогою зворотного 

зв’язку; 
г) процес, за допомогою якого керівництво організації визначає рішення. 
20. Управлінське рішення – це: 
а) результат аналізу, оптимізації, економічного обґрунтування і вибору альтернатив з 

безлічі варіантів досягнення конкретної мети; 
б) необхідність ліквідації, зменшення актуальності або вирішення проблеми; 
в) процес управління організацією, який має циклічний характер і відбувається в часі та 

просторі. 
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21. Ризик – це стан: 
а) між двома полярними випадками – впевненості та невизначеності; 
б) в умовах внутрішньої невизначеності; 
в) в умовах зовнішньої невизначеності; 

 
22. Процес, у ході якого одна із сторін, мобілізуючи наявні в її розпорядженні власні 

ресурси, прагне змінити поведінку, відносини, відчуття іншої сторони – це: 
а) керівництво; 
б) вплив; 
в) влада; 
г) лідерство. 
 
23. Виберіть правильний варіант відповіді. Які існують форми влади у залежності 

від сприйняття об’єктом: 
а) утилітарна влада; 
б) авторитарно-нормативна влада; 
в) об’єднана влада; 
г) всі відповіді вірні. 
 
24. Яка з наведених форм влади заснована на впливі за допомогою харизми? 
а) експертна влада; 
б) легітимна влада; 
в) еталонна влада; 
г) немає правильної відповіді. 
 
25. Який зі стилів керівництва характеризується жорсткістю управління, але при 

цьому підтримкою своїх підлеглих і допомогою їм при виникненні у них труднощів 
позавиробничого характеру незалежно від того, які стосунки склалися раніше між 
менеджером і підлеглими? 

а) авторитарний; 
б) демократичний; 
в) ліберальний; 
г) немає правильної відповіді. 

 
2. Практична частина (50 балів) 

 
 Задача 1. (25 балів за правильне розв’язання задачі) 

Затвердження Національної стратегії у сфері прав людини зумовлено необхідністю 
вдосконалення діяльності держави щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини, 
створення дієвого механізму захисту в Україні прав і свобод людини, вирішення системних 
проблем у зазначеній сфері. Зокрема Стратегією передбачено забезпечення права на участь в 
управлінні державними справами. У ній вказано, що потребують вдосконалення механізми 
реалізації безпосередньої демократії, а також механізми взаємодії між громадянським 
суспільством та органами державної влади, органами місцевого самоврядування в процесі 
прийняття рішень, у тому числі щодо вирішення питань місцевого значення. Стратегією 
визначено стратегічну мету: «забезпечення ефективної взаємодії між інститутами 
громадянського суспільства та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
зокрема шляхом удосконалення процедур залучення інститутів громадянського суспільства до 
процесу підготовки та прийняття рішень органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування». А також очікувані результати: «вироблено ефективний механізм взаємодії 
громадськості з органами державної влади та органами місцевого самоврядування» (Про 



16 
 

затвердження Національної стратегії у сфері прав людини Президент України; Указ, Стратегія 
від 25.08.2015 № 501/2015).  

Завдання: Запропонуйте План заходів, що включає розробку та впровадження механізмів 
публічної політики для забезпечення реалізації означеної мети та отримання очікуваних 
результатів. 

 
  Задача 2. (25 балів за правильне розв’язання задачі) 

Державна служба має особливості в апараті органів прокуратури, судах, дипломатичної 
служби, митного контролю, служби безпеки, внутрішніх справ, податкової служби, які 
визначаються спеціальними законами про ці органи та відповідно знаходять свій прояв у 
принципах державного управління. Що це за принципи, дайте їм характеристику? 

Нарисуйте схему взаємозв'язку між публічним адмініструванням та державним 
управлінням, використовуючи наступні елементи: суспільство, державно-адміністративний 
апарат, три гілки влади, державна політика, публічна політика, місцеве самоврядування, 
"добре" врядування, електронне врядування.  
 

Затверджено на засіданні кафедри АМПР     
19.09.2019 р., протокол № 13  
 

Завідувач  кафедри                                                                                                         О.С. Балан  
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Критерії оцінювання відповідей 
 

Екзаменаційна робота на присвоєння кваліфікації «магістр з публічного 
управління та адміністрування» складається з двох частин: перевірки теоретичних 
знань (відповіді на тести) та перевірки практичних навичок (виконання задач). 
Мінімальна кількість балів, що зараховується як позитивний результат, дорівнює 
60 (за 100-бальною системою). Бали розподіляються наступним чином: 50 балів – 
теоретична частина та 50 балів – практична: максимум по 25 балів за кожне 
завдання задачі. 

Екзаменаційний білет містить 25 теоретичних питань у вигляді тестів та  2 
задачі рівної складності.  

За правильну відповідь на кожне тестове питання студент отримує  2 бали.  
Завдання задачі практичної частини білету вважається виконаним 

бездоганно і оцінюється у 25 балів, якщо при наявності розв’язання завдання, всі 
дії виконані вірно, без помилок; всі записи, щодо розв’язання, записані 
послідовно, зроблено перевірку (якщо потрібно). Крім цього всі рисунки, 
креслення та схеми виконані охайно, без помилок, відповідно до вимог ЄСКД. 

За виконання кожного завдання задачі може бути знято: 
25 балів – за повну відсутність виконання завдання задачі; 
20 балів – рішення не отримане  або не вірне, але при цьому хід розв’язання 

та усі використані засади обрано вірно; 
15 балів – наведене правильне рішення, але при цьому є помилки у  

розв’язанні; 
10 балів – наведене правильне рішення, але при цьому не повністю 

виконано обов’язкові пояснення; 
5 балів – за неправильне тлумачення вихідних даних, що не порушило 

загалом правильного ходу розв’язання завдання; 
2 бали – за допущену помилку, що не вплинула на відповідь та загальний 

хід розв’язання питання; 
1 бал – за нераціональне розв’язання завдання при наявності докладних 

пояснень та вірного кінцевого результату. 
Якщо студент відмовився від відповіді, то йому нараховується нуль балів.  
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Приклад оформлення аркуша відповідей на питання білету 
 

Міністерство освіти і науки України 
Одеський національний політехнічний університет 

Навчально – науковий інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій 
Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку 

 
ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ БІЛЕТУ № __ 

АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 
 
Рівень вищої освіти  «другий (магістерський)»   
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування 
Спеціалізація/освітня програма  «Публічне управління та адміністрування» 
Група  
 

Здобувач ______________________________________________________________ 
 

1. Відповіді на теоретичну частину  
Тестові завдання 

№ 

відповіді 

Обрана 

відповідь 

Відмітка 

членів ДЕК 

№ відповіді Обрана 

відповідь 

Відмітка 

членів ДЕК 

1   14   

2   15   

3   16   

4   17   

5   18   

6   19   

7   20   

8   21   

9   22   

10   23   

11   24   

12   25   

13   Кількість вірних 

відповідей 
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2. Відповіді на практичну частину 

№ Відповідь 
1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оцінка за практичну частину Відмітка членів ЕК 

  
 
Здобувач _______ 

(підпис) 
______________________________________________ 

(прізвище та ініціали) 
Дата   

Оцінка за державний екзамен_________________________ 
 

Голова Екзаменаційної комісії  
  
Члени Екзаменаційної комісії  
  
  
Секретар    
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Перелік матеріалів, якими дозволяється користуватися при підготовці 
відповідей на питання практичної частини 

 
 

Під час виконання завдань дозволено користуватися калькулятором та 
технічними засобами щодо проведення розрахунків. 
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