
 

ПРОГРАМА 

державного фахового екзамену за ступенем бакалавр 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 

 

Уміння, що контролюються Зміст програми 

Характеризувати громадянське суспільство як 

об’єкт публічного управління, визначати його 

особливості в Україні.  

Позначати та характеризувати моделі 

громадянських суспільств. 

Характеризувати види та складові публічного 

управління. 

Позначати елементи сучасної системи 

місцевого самоврядування в Україні, його 

функції та особливості. 

Характеризувати сутність публічного 

управління за теорією Демонда Кілінга. 

Характеризувати функціонування суб’єктів та 

об’єктів публічного управління. 

Позначати стилі публічного управління. 

Пояснювати функціонування державного 

механізму управління на підставі діяльності 

державного апарату влади, державних установ 

та організацій.  

1. Основи публічного управління 

1.1. Громадянське суспільство як об’єкт 

публічного управління, особливості його 

формування та розвитку в Україні. 

1.2. Моделі громадянського суспільства. 

1.3. Види та складові публічного 

управління. 

1.4. Сучасна система місцевого 

самоврядування в Україні: функції та 

особливості. 

1.5. Сутність публічного управління за 

Демондом Кілінгом. 

1.6. Суб’єкти, об’єкти, цілі та стилі 

публічного управління. 

1.7. Державний механізм управління. 

 

Визначати та характеризувати методи 

державного та регіонального управління. 

Пояснювати особливості побудови та 

функціонування класичних форм державного 

устрою. 

Здійснювати порівняльну оцінку устрою та 

розвитку унітарної держави, автономії, 

імперії, федеративної держави та 

конфедерації. 

Позначати сутність законодавчої, виконавчої 

та судової влади в Україні, характеризувати  

конституційні повноваження органів 

державної влади в Україні. 

Характеризувати методичні підходи до 

формування національних міжгалузевих 

комплексів. 

Характеризувати сутність об’єктів, суб’єктів 

державної регіональної політики. 

Визначати та пояснювати стратегічні цілі і 

напрями реалізації державної регіональної 

соціально-економічної політики. 

Характеризувати регулювання регіональним 

розвитком на підставі застосування 

інструментів фінансового механізму 

державного регулювання. 

2. Державне та регіональне управління 

2.1. Методи державного та регіонального 

управління. 

2.2. Особливості побудови та 

функціонування класичних форм 

державного устрою. 

2.3. Сутність законодавчої, виконавчої та 

судової влади в Україні. 

2.4. Конституційні повноваження органів 

державної влади в Україні та 

організаційно-правові рівні національної 

системи органів виконавчої влади. 

2.5. Підходи до формування національних 

міжгалузевих комплексів. 

2.6. Об’єкти та суб’єкти державної 

регіональної політики. 

2.7. Напрями та механізм реалізації 

державної регіональної соціально-

економічної політики. 

 

 

 

Позначати сутність об’єктів та суб’єктів 

муніципального адміністрування. 

3. Муніципальне адміністрування 



Позначати та пояснювати форми, методи та 

стилі муніципального адміністрування. 

Характеризувати функції муніципальної 

адміністрації в сфері економіки. 

Обґрунтовувати сутність муніципального 

регулювання економікою. 

3.1. Об’єкти, суб’єкти та види механізмів 

муніципального адміністрування. 

3.2. Форми, методи та стилі 

муніципального адміністрування. 

3.3. Функції муніципальної адміністрації в 

сфері економіки. 

3.4. Сутність муніципального регулювання 

економікою. 

Характеризувати історичні етапи місцевого 

економічного розвитку. 

Позначати типи структури господарства 

країни, громади та типи місцевої економічної 

політики. 

Пояснювати сучасну модель місцевого 

економічного розвитку та вимоги до стратегії 

соціально-економічного розвитку громади. 

Характеризувати методи розробки стратегій 

соціально-економічного розвитку громад. 

Обґрунтовувати підходи до впровадження 

публічно-приватного партнерства в 

територіальних громадах. 

 

4. Соціально-економічний розвиток 

громад 

4.1. Історичні етапи місцевого 

економічного розвитку. 

4.2. Типи структури господарства країни та 

громади: аграрний, аграрно-

індустріальний, індустріальний, 

індустріально-аграрний. 

4.3. Типи місцевої економічної політики. 

4.4. Сучасна модель місцевого 

економічного розвитку та вимоги до 

стратегії соціально-економічного розвитку 

громади. 

4.5. Методи розробки стратегій соціально-

економічного розвитку громад. 

4.6. Публічно-приватне партнерство в 

територіальній громаді. 

Визначати узагальненні методи та 

інструменти діагностики нецільового 

використання бюджетних коштів бюджетною 

установою. 

Визначати узагальненні методи та 

інструменти діагностики фінансової стійкості 

та ефективності бюджету територіальної 

громади. 

Пояснювати методику діагностики 

корпоративної культури установ та 

організацій. 

Характеризувати критерії і показники, що 

використовуються для загальної діагностики 

системи менеджменту установи (організації). 

Обґрунтовувати джерела формування 

інформаційної бази діагностування установ та 

організацій. 

5. Діагностика діяльності установ та 

організацій 

5.1. Методи та інструменти діагностики 

нецільового використання бюджетних 

коштів бюджетною установою. 

5.2. Методи та інструменти діагностики 

фінансової стійкості та ефективності 

бюджету територіальної громади. 

5.3. Методика діагностики корпоративної 

культури установ та організацій. 

5.4. Критерії і показники, що 

використовуються для загальної 

діагностики системи менеджменту 

установи (організації). 

5.5. Джерела формування інформаційної 

бази діагностування установ та організацій. 

Позначати сутність лідерства, 

характеризувати його види та стилі  

емоційного лідерства. 

Здійснювати порівняння діяльності 

формальних та неформальних лідерів. 

Характеризувати сутність лідерської моделі 

Фідлера. 

Здійснювати порівняльну характеристику 

лідера та керівника, лідера-чоловіка і лідера-

жінки. 

6. Лідерство в публічній сфері 

6.1. Види лідерства, сутність стилів 

емоційного лідерства. 

6.2. Порівняння діяльності формальних та 

неформальних лідерів. 

6.3. Лідерська модель Фідлера. 

6.4. Порівняльна характеристика лідера та 

керівника. 

6.5. Лідер-чоловік і лідер-жінка: спільне і 

відмінності. 



Обґрунтовувати основні напрямки роботи 

лідера в групі. 

6.6. Основні напрямки роботи лідера в 

групі. 

Пояснювати основні поняття і визначення 

сталого розвитку. 

Характеризувати основні положення 

нормативно-правового забезпечення сталого 

розвитку в Україні. 

Характеризувати фактори економічного 

зростання і сталого розвитку регіону. 

Характеризувати організаційно-економічний 

механізм управління соціально-економічним 

потенціалом сталого розвитку регіонів. 

Обгрунтовувати алгоритми розробки 

регіональних та місцевих економічних 

стратегій сталого розвитку з урахуванням 

методології ЄС. 

7. Сталий розвиток 

7.1. Основні поняття і визначення сталого 

розвитку. 

7.2. Основні положення нормативно-

правового забезпечення сталого розвитку в 

Україні. 

7.3. Фактори економічного зростання і 

сталого розвитку регіону. 

7.4. Економічний механізм управління 

соціально-економічним потенціалом 

сталого розвитку регіонів. 

7.5. Алгоритм розробки регіональних та 

місцевих економічних стратегій сталого 

розвитку з урахуванням методології ЄС. 

Характеризувати основні положення 

законодавчих актів, що забезпечують правову 

регламентацію державного екологічного 

управління. 

Характеризувати загальні функції та рівні 

державного екологічного управління. 

Позначати сучасні інструменти здійснення 

екологічної політики та обґрунтовувати 

заходи, що вживаються ISO у сфері охорони 

довкілля. 

Характеризувати адміністративні системи 

місцевого екологічного управління.  

Пояснювати основні функції територіальних 

(обласних, міських) органів державного 

управління у сфері охорони навколишнього 

середовища. 

8. Екологічний менеджмент 

8.1. Основні положення законодавчих 

актів, що забезпечують правову 

регламентацію державного екологічного 

управління. 

8.2. Загальні функції та рівні державного 

екологічного управління. 

8.3. Сучасні інструменти екологічної 

політики та заходи, що вживаються ISO у 

сфері охорони довкілля. 

8.4. Адміністративні системи місцевого 

екологічного управління. 

8.5. Функції територіальних (обласних, 

міських) органів державного управління у 

сфері охорони навколишнього середовища. 
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