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ВСТУП 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти (далі – ЄДКІ) є обов’язковим 

компонентом атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Публічне управління та 

адміністрування”. 

Метою ЄДКІ є оцінювання готовності випускника закладу вищої освіти самостійно 

розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування 

шляхом встановлення відповідності досягнутих здобувачем вищої освіти результатів навчання 

вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України № 1001 від 4 серпня 2020 року. 

Для успішного складання ЄДКІ майбутній фахівець з публічного управління та 

адміністрування має здобути компетентності, які формуються під час вивчення комплексу 

обов’язкових освітніх компонент упродовж всього нормативного терміну у закладі вищої 

освіти. Екзаменований має мати достатній рівень знань, умінь та компетентностей стосовно 

здатності: до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; працювати в команді, мотивувати 

людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо; 

розробляти та управляти проєктами; удосконалювати  й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні; приймати обґрунтовані рішення та використовувати 

сучасні комунікаційні технології; здатності генерувати нові ідеї (креативність) у сфері 

публічного управління та адміністрування. 

ЄДКІ включає завдання зі стислим зрозумілим описом змін у сфері державної політики 

та врядування, публічного управління, публічної служби, з  посиланнями на нормативно-

правові акти, що регламентують сферу публічного управління та адміністрування. 

Програма ЄДКІ містить перелік питань щодо: вироблення політики; врядування; аналізу 

політики; сфер та напрямів політики; принципів і закономірностей функціонування системи  

публічного управління та адміністрування; стратегічного управління та управління змінами; 

управління публічними фінансами; комунікації у публічному управлінні; цифрового розвитку 

та електронної демократії; загальнонаукових та теоретико-методологічних основ публічної 

служби; корпоративної культури та етичної інфраструктури публічної служби; законодавчих та 

конституційно-правових засад публічної служби в Україні; управління органами публічної 

влади, державними підприємствами, установами та організаціями; управління персоналом у 

публічній службі. 

ЄДКІ проводиться за такими принципами: академічна доброчесність; об’єктивність; 

прозорість і публічність; незалежність; нетерпимість до проявів корупції та хабарництва; 

інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір; єдність методики оцінювання 

результатів. 

ЄДКІ проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, а також за різними 

видами завдань (тестові завдання, завдання з розгорнутою відповіддю, ситуаційні завдання 

тощо) відповідно до програми ЄДКІ. 

Завдання кваліфікаційного іспиту розробляються відповідно до програми ЄДКІ. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ   

Метою дисципліни є встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти 

рівня та обсягу знань, умінь та компетентностей вимогам Стандарту вищої освіти, достатніх для 

ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної 

діяльності, оцінювання рівня сформованості загально-професійних та фахових компетентностей 

(знання, вміння, комунікація, автономність та відповідальність, інтегральна компетентність), 

передбачених відповідним рівнем національної рамки кваліфікацій і освітньо-професійною 

програмою фахівців за даною спеціальністю. 
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Компетентності студентів, що формуються  

Програмні результати навчання Відповідні навчальні компетентності 

ПРН01. Знати теоретичні та 

прикладні засади вироблення й 

аналізу публічної політики, 

основ та технологій прийняття 

управлінських рішень.  

ПРН03. Знати основні засади 

національної безпеки та уміти 

попереджати й нейтралізувати 

виклики і загрози національним 

інтересам України в межах 

своєї професійної компетенції.  

ПРН05. Визначати пріоритетні 

напрями впровадження 

електронного урядування та 

розвитку електронної 

демократії.  

ПРН07. Уміти розробляти 

національні/регіональні 

програмні документи щодо 

розвитку публічного 

управління, використовуючи 

системний аналіз і 

комплексний підхід, а також 

методи командної роботи. 

ПРН11. Розробляти 

обґрунтовані управлінські 

рішення з урахуванням питань 

європейської та 

євроатлантичної інтеграції, 

враховувати цілі, наявні 

законодавчі, часові та ресурсні 

обмеження, оцінювати 

політичні, соціальні, 

економічні та екологічні 

наслідки варіантів рішень.  

 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

сфері публічного управління та адміністрування та/або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей 

та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти 

соціально відповідально та свідомо. 

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, 

співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.  

СК02. Здатність організовувати діяльність органів 

публічного управління та інших організацій публічної 

сфери.  

СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських процесів із використанням 

сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема 

розробляти заходи щодо впровадження електронного 

урядування в різних сферах публічного управління та 

адміністрування.  

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на 

вищому, центральному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях.  

СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з 

урахуванням потреб забезпечення національної безпеки 

України.  

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти 

нормативно-правових актів, аналітичні довідки, 

пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку 

нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного 

управління та адміністрування.  

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи 

розвитку соціально-економічних систем на вищому, 

центральному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях. 

 

 
ПРОГРАМА 

ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 

28 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА    АДМІНІСТРУВАННЯ» НА ДРУГОМУ 

(МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

КОГНІТИВНІ РІВНІ: 

Рівень A. «Розуміння, знання».  

Рівень B. «Застосування». 

Рівень C. «Аналіз».  

Рівень D. «Оцінка». 
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УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА ЄДКІ 

 

Найменування розділу Питома вага,% 

Державна політика та врядування 27 

Публічне управління 51 

Публічна служба 22 
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ДЕТАЛІЗОВАНА СТРУКТУРА 

ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 

28 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Код 

 

Найменування розділу/ підрозділу/ теми 

Питома 

вага, % 

Найвищий 

когнітивний 

рівень 

1 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ВРЯДУВАННЯ 27 С 

1.1 Вироблення політики. Врядування 9 В 

1.1.1 Державна політика і демократичне врядування. 

Аргументована (обґрунтована), доказова політика. 

 A 

1.1.2 Цикл політики – етапи формування і реалізації.  B 

1.1.3 Повноваження органів влади у формуванні і реалізації 

політики та участь громадськості. 

 A 

1.1.4 Зміст державної політики.  А 

1.1.5 Політика як процес: затрати, результати, впливи і 

наслідки. 

 В 

1.1.6 Рішення щодо політики.  B 

1.1.7 Лідерство і цінності у формуванні політики.  A 

1.1.8 Результативність, ефективність і економічність політики.  В 

1.1.9 Прозорість і відкритість (публічність) процесу політики.  A 

1.1.10 Взаємодія влади, бізнесу і громадянського суспільства у 

формуванні і реалізації політики. 

 B 

1.1.11 Ресурси, механізми й інструменти політики.  B 

1.2. Аналіз політики 11 C 

1.2.1 Унормування процедур аналізу політики в Україні та світі.  A 

1.2.2 Процедури аналізу політики. Види та методи аналізу 

політики. Економічний, політичний і соціальний аналіз. 

 B 

1.2.3 Цифровізація аналізу політики і роль великих даних.  A 

1.2.4 Цілі і завдання політики.  В 

1.2.5 Ідентифікація проблеми/питання для аналізу політики.  C 

1.2.6 Аналіз середовища політики і стейкголдерів.  C 

1.2.7 Підстави для державного втручання. Обмеження 

політики. 

 В 

1.2.8 Бюджетування і ресурсне забезпечення політики. 

Показники успішності реалізації політики. 

 В 

1.2.9 Формулювання та порівняльний аналіз альтернативних 

варіантів політики. 

 С 

1.2.10 Моніторинг та оцінювання політики. Критерії оцінювання 

політики 

 B 

1.2.11 Рекомендації щодо державної політики: підготовка 

аналітичних документів і презентація результатів аналізу 

політики. 

  

C 

1.3 Сфери та напрями політики 7 В 

1.3.1 Типологія політики: види, сфери, напрями.  A 

1.3.2 Багаторівневість політики: наднаціональний,  

національний, регіональний і місцевий рівень, їх 

 А 
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 взаємодія.   

1.3.3 Належне врядування: сервісна держава і місцеве 

самоврядування. Парламентаризм як складова належного 

врядування. 

  

A 

1.3.4 Цифрове врядування і політика.  A 

1.3.5 Сфери і засади внутрішньої і зовнішньої політики та їх  

характеристика. 

 В 

1.3.6 Політика європейської взаємодії і євроатлантичної  

співпраці. 

 A 

1.3.7 Національні інтереси, конфлікти і міжнародна взаємодія  

у політиці. Міжнародна безпека, основні загрози 

міжнародній безпеці. 

  

A 

1.3.8 Національна безпека і безпекова політика. Стратегія  

національної безпеки України. 

 A 

2 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 51 В 

2.1 Принципи і закономірності функціонування системи 

публічного управління та адміністрування 

20 В 

2.1.1 Інституціональна структура системи публічного 

управління та адміністрування. 

 В 

2.1.1.1 Багаторівневе управління як прояви публічного управління 

та адміністрування. Конституційно-правові засади 

публічного управління та адміністрування в Україні. 

Система органів публічного управління та 

адміністрування: поняття, цінності, цілі, загальна 

структура. Верховна Рада України як єдиний орган 

законодавчої влади. Президент України як глава держави, 

Система органів виконавчої влади. Система місцевого 

самоврядування. Громадське управління. Територіальна 

основа організації публічного управління в Україні. 

Адміністративно-територіальний устрій України та його 

реформування. 

  

 

 

 

 

А 

2.1.1.2 Організаційно-функціональна структура системи 

виконавчої влади. Розподіл повноважень між органами 

виконавчої влади за рівнями управління в державі 

(вищий, центральний, регіональний, місцевий рівні). 

Вищі і центральні органи виконавчої влади. Місцеві 

органи виконавчої влади загальної компетенції. Місцеві  

органи виконавчої влади спеціального призначення. 

  

 

В 

2.1.1.3 Організаційно-функціональна структура системи 

місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі 

органи місцевого самоврядування. Посадові особи 

місцевого самоврядування. Органи самоорганізації 

населення та асоціації органів місцевого самоврядування. 

Особливості місцевого самоврядування на регіональному 

і субрегіональному рівнях. 

  

 

В 

2.1.1.4 Взаємозв’язок публічного управління та  адміністрування. 

Основні підходи до розуміння публічного 

адміністрування. Поділ адміністративних процесів на 

функції управління. Сучасні тенденції трансформації 

системи публічного адміністрування. Механізми 

взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого       

самоврядування. Децентралізація та  

  

 

А 
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 реформування територіальної організації влади в Україні. 

Напрями інноваційного розвитку публічного управління 

та адміністрування. 

  

2.1.1.5 Форми участі громадськості у публічному управлінні. 

Сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства 

(правові основи, методи, форми; права, можливості 

створення підприємств, умови їх роботи; державне 

замовлення на послуги; оподаткування громадської та 

благодійної діяльності; державна фінансова підтримка 

публічного сектору; залучення організацій 

громадянського суспільства до надання соціальних 

послуг та соціального підприємництва). Система органів, 

що реалізують національну стратегію розвитку 

громадянського суспільства (цілі, повноваження та 

функції). Стимулювання лідерів громадської думки, 

мотивація населення до участі у публічних справах, 

формування відповідальної поведінки населення. 

Міжсекторальна взаємодія (роль 

публічного сектору, партнерство). 

  

 

 

 

 

 

 

В 

2.1.2 Технології прийняття управлінських рішень.  В 

2.1.2.1 Основи прийняття управлінських рішень. Моделі 

прийняття управлінських рішень. Етапи прийняття 

управлінських рішень. Методи прийняття управлінських 

рішень. Побудова «дерева проблем» та «дерева цілей». 

Статистичні методи і моделі в прийнятті управлінських 

рішень. Інформаційні технології при прийняті 

управлінських рішень. 

  

 

В 

2.1.2.2 Оцінка результативності та ефективності 

управлінських рішень. Організація виконання 

управлінського рішення моніторинг і контроль за його 

реалізацією. Основні засоби впливу при управлінні 

ризиком: стратегія керування; критерії вибору ризику- 

рішення; розробка шляхів і засобів мінімізації втрат, 

нейтралізації і компенсації негативних наслідків ризиків-

рішень. 

  

 

 

В 

2.1.3 Розробка проєктів нормативно-правових актів з 

урахуванням питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції. Європейські стандарти правил проєктування 

нормативно-правових актів. Принципи правотворчої 

техніки. Правила та прийоми правотворчої техніки. 

Стадії створення нормативно-правового акта. Порядок 

внесення змін та доповнень до чинного нормативно- 

правового акта. Порядок оскарження нормативно- 

правових актів органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. Методологія оцінювання 

корупційних ризиків управлінських рішень, проєктів 

нормативно-правових актів. 

  

 

 

 

 

В 

2.1.4 Правові колізії та проблеми. Поняття правотворчої  

помилки (правові колізії та їх види, нечіткі 

формулювання у тексті нормативно-правових актів). 

Принципи подолання та усунення правових колізій. 

  

А 

2.2 Стратегічне управління та управління змінами 10 В 
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2.2.1 Теоретичні засади стратегічного управління. 

Стратегічний підхід до управління. Концепції 

стратегічного управління. Значення стратегічного 

управління та планування в системі публічного 

управління. Стратегічне управління як процес. 

  

 

А 

2.2.2 Документи стратегічного планування, визначені 

законодавством. Система стратегічного управління в 

Україні. Комплексний підхід до розробки 

національних/регіональних програмних документів щодо 

розвитку публічного сектору та публічного управління. 

Технології стратегічного управління. Формування 

системи стратегічних цілей і завдань. Державна стратегія 

регіонального розвитку. Особливості регіональних 

стратегій розвитку. 

  

 

 

В 

2.2.3 Системний аналіз у стратегічному управлінні. Роль 

середовища в стратегічному управлінні. SWOT – аналіз. 

PESTLE – аналіз. Матриця стратегічного вибору (TOWS 

– аналіз). Бачення розвитку як конкурентна позиція і 

спільні перспективи. Стратегічні рішення і стратегічний 

вибір. Участь стейкхолдерів у стратегічному плануванні. 

  

 

В 

2.2.4 Реалізація стратегій розвитку. Програми і проєкти як 

інструментарій реалізації стратегії розвитку громад та 

територій. Порядок розроблення, затвердження та 

виконання регіональних цільових програм, прогнозних 

документів. Організаційно-правові основи просторового 

планування розвитку громад та територій. 

  

 

В 

2.2.5 Управління проєктами. (управління інноваціями, 

ресурсами, ризиками, проєктами, якістю). Особливості 

управління проєктами в публічному управлінні. 

Використання проєктних технологій в системі публічного 

управління та адміністрування. Методи командної 

роботи. 

  

 

B 

2.2.6 Моніторинг і оцінювання в стратегічному управлінні. 

Оперативне управління. Стратегічна екологічна оцінка 

стратегії розвитку регіону. Управління процесом 

реалізації стратегії розвитку громад та територій. 

Моніторинг та оцінка результативності реалізації 

регіональних стратегій і планів заходів. 

  

 

В 

2.2.7 Управління змінами у сучасних соціально-економічних 

системах. Зміни та розвиток публічних інститутів. 

Адаптація публічних інституцій до змін. Спротив 

змінам: причини і результати. Підходи та засоби 

подолання супротиву змінам. Стратегічні зміни. 

Управління змінами. Бенчмаркінг і реінжиніринг для 

змін. 

  

 

A 

2.3 Управління публічними фінансами 5 В 

2.3.1 Засади публічних фінансів. Функції публічних фінансів. 

Система публічних фондів у фінансовій системі України. 

Бюджетна система як основа публічних фінансів. 

Джерела формування та методи мобілізації публічних 

доходів. Зв’язок функцій держави та публічних видатків. 

Управління державним боргом. 

  

 

А 
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2.3.2 Нормативно-правова база управління публічними 

фінансами в Україні. Бюджетний кодекс України. Закон 

України про державний бюджет. Рішення місцевих рад 

про місцеві бюджети. 

  

В 

2.3.3 Управління публічними фінансами. Програмно-цільовий 

метод у бюджетному процесі. Розробка, затвердження та  

виконання бюджетних програм. Державна підтримка 

місцевих бюджетів. Використання коштів державного 

фонду регіонального розвитку. Впровадження гендерно- 

орієнтованого підходу в бюджетному процесі. 

Механізми запровадження громадського бюджету. 

  

 

B 

2.4 Комунікації у публічному управлінні 10 В 

2.4.1 Державна інформаційна політика. Основні напрями, 

суб’єкти, гарантії та права на інформацію, масова 

інформація та засоби масової інформації, інформаційна 

продукція та інформаційна послуга, відповідальність за  

порушення законодавства про інформацію Пріоритети 

державної політики в інформаційній сфері: забезпечення 

інформаційної безпеки; захисту і розвитку 

інформаційного простору України, конституційного 

права громадян на інформацію. Відкритість та прозорість 

держави перед громадянами; формування позитивного 

міжнародного іміджу України. Структурні підрозділи, 

відповідальні за внутрішні та зовнішні комунікації 

(підрозділи комунікацій та інформаційної політики, прес-

центри): функції, завдання, відмінності. 

  

 

 

 

 

 

А 

2.4.2 Комунікації в системі публічного управління. Види, 

форми, рівні комунікації. Засоби комунікацій (офіційні 

інтернет-сайти, урядова комунікаційна платформа, 

соціальні мережі, друковані засоби масової інформації, 

листівки, оголошення, інформаційні вісники, бюлетені). 

Методи комунікації (оприлюднення результатів діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування, 

інформування, розміщення інформації на офіційних веб-

сайтах, забезпечення наповнення тематичних сторінок 

(рубрик), переконання, залучення, просвіта, пояснення, 

роз’яснення, діалог, медіація, обговорення тощо). 

  

 

 

 

 

А 

2.4.3 Комунікативна діяльність органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування. Комунікації із засобами 

масової інформації. Висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування: 

форми і порядок висвітлення. Комунікації з 

громадськістю. Форми і методи консультацій з 

громадськістю (консультації, дискусії, коментарі, робочі 

групи, зустрічі з громадськістю, опитування; обговорення 

з цільовими групами; відкриті засідання; громадські 

слухання, конференції, семінари, форуми, засідання 

круглих столів, збори, дебати тощо). 

  

 

 

 

В 

2.4.4 Комунікаційні технології у публічному управлінні. Кризові 

комунікації. Комунікаційні стратегії громад: мета, 

завдання, інструменти, методологія розробки та  

  

В 
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 прийняття. Формування та реалізація комунікаційної 

стратегії органу публічного управління. Комунікаційні 

стратегії у сфері запобігання та протидії корупції, у сфері 

європейської інтеграції, у сфері гендерної рівності. 

Комунікації в соціальних мережах. Комунікативні/ 

інформаційні кампанії (етапи підготовки та проведення). 

  

2.5 Цифровий розвиток та електронна демократія 6 В 

2.5.1 Сутність та інструменти електронної демократії 

(електронні звернення, електронні петиції, електронне 

голосування, електронні консультації щодо політики та  

законодавства). Сутність та складові інформаційно- 

аналітичного супровіду публічного управління та 

адміністрування. Організаційні технології підтримки 

публічного управління. 

  

 

А 

2.5.2 Державна політика щодо цифрового розвитку. Мета, 

основні цілі та завдання цифрового розвитку та 

електронної демократії в Україні. Законодавче 

забезпечення розвитку електронного урядування. 

Нормативно-правові засади надання електронних 

адміністративних послуг. Розвиток цифрової економіки  

та суспільства (основні цілі та напрями цифрового 

розвитку, принципи цифровізації). Цифрові стратегії та  

інтеграція до єдиного цифрового ринку ЄС. Формування і 

розвиток цифрових навичок та цифрових 

компетентностей в суспільстві. Формування стратегії 

впровадження інструментів електронної демократії. 

Технології електронного урядування. 

  

 

 

 

 

В 

2.5.3 Технології підтримки цифрових комунікацій публічних 

службовців. Цифрові технології підтримки співпраці 

публічних службовців. Надання державних послуг з 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. Поняття та основні характеристики 

електронних послуг. Урядові портали надання 

електронних послуг та інші канали отримання 

електронних послуг. Центральні органи виконавчої 

влади, відповідальні за формування та реалізацію 

політики впровадження електронного урядування. 

Електронний парламент в Україні та світі. 

  

 

 

 

B 

3. ПУБЛІЧНА СЛУЖБА 22 D 

3.1. Загальнонаукові та теоретико-методологічні основи 

публічної служби 

3 А 

3.1.1. Ґенеза поняття «публічна служба».  А 

3.1.2. Публічна служба в суспільно-політичний та соціально- 

економічній системах. Публічна служба як система 

реалізації публічної політики. Система публічної служби: 

місія, цінності, цілі, функції, принципи. 

  

А 

3.1.3. Базові теорії, концепції та моделі публічної служби. 

Теорії лідерства. Концепція «паблік менеджменту». 

Меритократична модель публічної служби. Модель 

класичної бюрократії. Модель нової публічної служби 

(New Public Service). Постмодерністська модель 

публічної служби (Post-NPS (NPS – New Public Service). 

  

 

А 
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 Партнерська модель публічної служби.   

3.2. Корпоративна культура та етична інфраструктура 

публічної служби 

4 D 

3.2.1. Поняття і структура корпоративної (організаційної) 

культури. Вплив культури на організаційну ефективність. 

Корпоративна соціальна відповідальність органу 

публічної влади. 

  

А 

3.2.2. Організаційна поведінка та представницька функція 

керівника. Соціально-етичний портрет керівника в 

системі публічної служби. 

  

А 

3.2.3. Державний Протокол. Базові функції та   діяльність 

Служби Державного Протоколу та Церемоніалу офісу 

Президента. 

  

В 

3.2.4. Діловий етикет та етика ділового спілкування. Етична 

поведінка в типових комунікативних ситуаціях, а саме: 

звернення, привітання, вибачення, прощання, знайомство, 

побажання, подяка, погодження, відмова, дозвіл, 

запрошення, подяка, вітання, вираження радості, 

співчуття. Культура усного та письмового мовлення. 

  

 

D 

3.2.5. Етична інфраструктура публічної служби. Етичні кодекси 

в системі публічної служби. Етичні засоби запобігання 

корупції в системі публічної служби. 

  

А 

3.3. Законодавчі та конституційно-правові засади 

публічної служби в Україні 

6 В 

3.3.1. Правовий інституту публічної служби в Україні. 

Принципи публічної служби. Класифікація посад. 

Службові відносини в системі публічної служби. 

Правовий статус публічного службовця. Вступ на 

публічну службу. Умови вступу на публічну службу. 

Відбір кандидатів на публічну службу. Порядок 

проведення конкурсу на посади публічної служби. 

  

 

А 

3.3.2. Державна служба. Державна служба у формуванні та 

реалізації державної політики. Принципи здійснення 

державної служби. Система управління державною  

службою в Україні. 

  

А 

3.3.3. Служба в органах місцевого самоврядування. Служба в  

органах місцевого самоврядування у реалізації політики  

місцевого розвитку. Принципи служби в органах 

місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого 

самоврядування. 

  

 

А 

3.3.4. Професійна діяльність публічних службовців. Кадрова 

політика в системі публічної служби. Професіоналізація 

публічної служби та професійне навчання. 

  

А 

3.3.5. Запобігання корупції у публічній службі. Корупційні 

діяння. Чинники запобігання поширенню корупції. 

Процедури притягнення до відповідальності. 

Відповідальність публічних службовців: дисциплінарна, 

адміністративна, кримінальна. 

  

 

В 

3.4. Управління органами публічної влади, державними 

підприємствами, установами та організаціями 

4 В 

3.4.1. Місія і цілі організації публічного сектора. Типи  А 



 

 підприємств, установ та організацій публічного сектора 

та їхні базові структури. 

  

3.4.2. Проектування організації в публічній сфері. Типова 

структурно-функціональна модель діяльності органів 

публічної влади. Планування роботи в органах публічної 

влади. 

  

В 

3.4.3. Методи та моделі підвищення організаційної 

ефективності. Моніторинг та оцінювання ефективності і  

результативності органів публічної влади: моделі, 

підходи, інструменти. 

  

А 

3.4.4. Публічні послуги. Сервісні та колаборативні тренди в 

управлінні органами публічної влади.  Клієнтоорієнтована 

організація. Розвиток клієнтоорієнтованості на усіх 

організаційних рівнях. 

  

А 

3.4.5. Базова модель організаційної поведінки: індивідуальний, 

груповий та організаційні рівні. Розвиток 

трансформаційного лідерства в органах публічної влади  

та нові компетенції керівників для впровадження 

інновацій у публічній службі. 

  

 

А 

3.5. Управління персоналом у публічній службі 5 D 

3.5.1. Служба управління персоналом. Типова структура, 

основні функції та завдання служб управління 

персоналом. Сучасні персонал-технології в публічній 

службі. 

  

А 

3.5.2. HR-стратегія органу публічної влади. Базові компоненти 

HR-стратегії органів публічної влади. Кадрові процеси в 

органах публічної влади. 

  

А 

3.5.3. Принципи та методи формування команди. Механізми 

командної взаємодії в публічній службі. Принципи 

формування команди. Лідерство і командоутворення. 

  

В 

3.5.4. Методи та форми мотивації персоналу в органах 

публічної влади. Соціально-психологічні механізми 

взаємодії персоналу в органах публічної влади. 

  

D 

3.5.5. Оцінювання кадрового потенціалу органу публічної 

влади. Кадровий аудит в органах публічної влади. 

Організаційно-правовий та функціональний аудит 

персоналу в органах публічної влади 

  

В 

 

ПРОГРАМА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття 1. Державне та муніципальне управління  

(4 год.) 

 

1. Концептуальні засади державного та публічного управління 

2. Системність державного управління. 

3. Суб’єкти державного та публічного управління. 

4. Функції державного управління. 

5. Теоретичні засади місцевого самоврядування. 

6. Муніципальне управління і виконавча влада. 

7. Муніципальне управління в системі державної влади. 

8. Функції та структура муніципального управління. 
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9. Методи муніципального управління. 

 

 

Практичне заняття 2. Правове регулювання публічного управління  

(2 год.) 

 

1. Принцип правової держави як конституційно-правова настанова. 

2. Публічне і приватне право в публічному управлінні. 

3. Конституційні засади діяльності публічної адміністрації. 

4. Конституційно-правова організація публічної влади. 

5. Підготовка та узгодження актів публічної адміністрації. 

6. Вирішення публічно-правових спорів адміністративними судами та Конституційним 

Судом України. 

7. Публічні службовці; поняття, види та правовий статус. 

8. Організаційно-правовий механізм проходження публічної служби. 

 

 

Практичне заняття 3. Стратегічне управління державою та суспільством в умовах 

глобалізації 

(2 год.) 

 

1. Теоретико-методологічні засади стратегічного управління. Технологія стратегічного 

управління. 

2. Роль середовища у стратегічному управлінні 

3. PEST і SWOT-аналіз 

4. Глобальні процеси та проблеми сучасності. Трансформація управління під впливом 

глобалізації. 

5. Сценарії майбутнього системи міжнародних відносин та визначальні чинники 

формування геостратегії України. Впровадження європейських стандартів суспільного розвитку 

в Україні  

6. Нові моделі стратегічного партнерства України в умовах глобальних викликів   

 

 

Практичне заняття 4. Публічні фінанси  

(2 год.) 

 

1. Державні фінанси, їх функції та роль. 

2. Бюджет і бюджетний устрій України. 

3. Державний бюджет України. Податки у системі державних фінансів. 

4. Місцеві бюджети. 

5. Фінансування бюджетних організацій і установ. 

6. Державний кредит і державний борг. 

7. Державний фінансовий контроль. Бюджетна безпека держави. 

 

 

Практичне заняття 5. Сучасні інструменти та технології модернізації публічного 

управління  

(2 год.) 

 

1. Тенденції розвитку державного управління. 

2. Світові моделі державного управління. 

3. Технологічне вдосконалення державного управління. 

4. Електронна модернізація державного управління. 
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5. Упровадження менеджменту в державне управління. 

 

 

Практичне заняття 6. Управління персоналом в органах публічної влади 

(2 год.) 

 

1. Поняття та сутність управління персоналом в органах публічної влади. Система 

управління персоналом. 

2. Механізми управління персоналом в органах публічної влади. 

3. Розвиток професійної компетентності публічних службовців. 

4. Мотивація персоналу. 

5. Організаційні аспекти управління персоналом: культура, етика, команди. 

6. Правові засади управління персоналом в органах публічної влади України. 

7. Світові тенденції розвитку HR менеджменту в органах публічної влади. 

 

 

Практичне заняття 7. Комунікації в публічному управлінні  

(2 год.) 

 

1. Організаційно-правове забезпечення комунікацій у публічному управлінні. 

2. Комунікативна компетентність, види та форми комунікації. 

3. Комунікації з громадськістю у публічному управлінні. 

4. Принципи реалізації комунікативної кампанії у суб’єктах публічного управління. 

5. PR у функціональній структурі органів публічного управління. 

6. Комунікативні механізми формування позитивного іміджу органів публічного 

управління. 

7. Публічний виступ та інструменти комунікацій з цільовою аудиторією. 

 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Основна література: 

Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Національного агентства України 

з питань державної служби «Про затвердження програми єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти» від 18.10.2021 р. №1105/165-21. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/spilnij-nakaz-

ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-nacionalnogo-agenstva-ukrayini-z-pitan-derzhavnoyi-sluzhbi-

pro-zatverdzhennya-programi-yedinogo-derzhavnogo-kvalifikacijnogo-ispitu-zi-specialnosti-publichn. 

 

Нормативно-правова база: 

1. Конституція України від 26 червня 1996 p., станом на 08 грудня 2004 p. № 2222-IV. 

2. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 р. (Закон України від 08 липня 2010 

p. № 2456-VI). 

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липн. 2005 р. 

№ 2747-IV. Офіц. вісн. України. 2005. № 32. Ст. 1918. 

4. Про адміністративні послуги : Закон України від 6 вересн. 2012 р. № 5203-VI. Офіц. 

вісн. України. 2012. № 76. Ст. 3067. 

5. Про державну службу : Закон України від 10 грудн. 2015 р. № 889-VIII. Офіц. вісн. 

України. 2016. № 3. Ст. 149. 

6. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 5 лют. 

2015 р. № 157-VІІI. Офіц. вісн. України. 2015. № 8. Ст. 471. 

7. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січн. 2011 р. № 2939-VI. 

Офіц. вісн. України. 2011. № 10. Ст. 446. 
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8. Про звернення громадян: Закон України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text.  

9. Про інформацію: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-

12#Text.  

10. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лют. 2014 р. № 794-VII. Офіц. 

вісн. України. 2014. № 20. Ст. 619. 

11. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травн. 1997 р. 

№ 280/97-ВР. Офіц. вісн. України. 1997. № 25. Ст. 20. 

12. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітн. 1999 р. № 586-XIV. 

Офіц. вісн. України. 1999. № 18. Стор. 3. 

13. Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11 липн. 2001 р. № 2625-

ІІІ. Офіц. вісн. України. 2001. № 32. Ст. 1449. 

14. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80#Text.   

15. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001. 

№ 2493-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 33. ст. 175. 

16. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березн. 2011 р. 

№ 3166-VI. Офіц. вісн. України. 2011. № 27. Ст. 1123. 

17. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента 

України від 30 вересн. 2019 р. № 722/2019. Офіц. вісн. України. 2019. № 79. Ст. 2712. 

18. Стратегія реформування державного управління України на 2022-2025 роки : 

схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 липн. 2021 р. № 831-р. Офіц. вісн. 

України. 2021. № 61. Ст. 3842. 

19. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування корпоративної 

культури та Примірного кодексу корпоративної культури у державних органах, органах влади 

Автономної Республіки Крим та їх апараті: Наказ Національного агентства України з питань 

державної служби від 25.12.2013.  № 236. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0236859-

13#Text 

 

Базова література: 

1. Адміністративне право України : підручн. / Ю. П. Битяк та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка. 

Київ, 2007. 544 с.  

2. Державна політика і демократичне урядування : становлення та взаємовплив : 

підручник / Афонін Е. А. та ін. ; за ред. В. А. Ребкала, В. В. Тертички, В. А. Шахова. Київ, 2016. 

264 с. 

3. Державна служба: навчальний посібник. - Кол. авт.; за заг. ред. проф. 

С.М. Серьогіна. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2013. – 526 с. 

4. Державне управління : підручник : у 2 т. / ред. кол. Ю. Ковбасюк та ін. Київ : 

Дніпропетровськ : НАДУ, 2013. Т. 1. 564 c. URL: 

https://org2.knuba.edu.ua/user/index.php?id=3124 (дата звернення: 01.06.2021) 

5. Державне управління : підручник : у 2 т. / ред. кол. Ю. Ковбасюк та ін. Київ : 

Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. Т. 2. 324 c. URL: 

https://org2.knuba.edu.ua/user/index.php?id=3124 (дата звернення: 01.06.2021) 

6. Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. Дніпро : 

ДРІДУ НАДУ, 2015. 168 с. 

7. Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 1. Теорія державного управління / 

наук.-ред. кол. : В. М. Князєв та ін. Київ : НАДУ, 2011. 748 с. 

8. Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 5. Територіальне управління / 

О. Ю. Амосов та ін. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. 408 с.  

9. Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 8. Публічне врядування / наук.-ред. 

кол. : В. С. Загорський та ін. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. 630 с. 
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10. Кадровий менеджмент: Навчальний посібник / З. М. Пушкар, Б. Т. Пушкар. – 

Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. – 210 с. 

11. Козуліна С. О., Ровинський Ю. О., Ровинська К. І. Право в публічному 

управлінні : навч. посіб. Одеса, 2019. 174 с. URL: 

https://org2.knuba.edu.ua/user/index.php?id=3130 (дата звернення: 01.06.2021). 

12. Методологія публічного управління : навч. посіб.  / І. В. Шпекторенко.  Дніпро, 

2018. 120 с. URL: https://org2.knuba.edu.ua/user/index.php?id=3132 (дата звернення: 01.06.2021) 

13. Нємець Л. М., Яковлєва Ю. К., Полевич І. О. Муніципальне управління : 

навчальний посібник. Харків, 2013. 74 с. URL: https://org2.knuba.edu.ua/user/index.php?id=3124 

(дата звернення: 01.06.2021) 

14. Право в публічному управлінні : навч. посіб. / В. В. Баштанник та ін. Херсон : 

2020. 408 с. URL: https://org2.knuba.edu.ua/user/index.php?id=3130 (дата звернення: 01.06.2021). 

15. Право в публічному управлінні : навч. посіб. / Н. Г. Плахотнюк, та ін. Київ : 2018. 

240 с. URL: https://org2.knuba.edu.ua/user/index.php?id=3130 (дата звернення: 01.06.2021). 

16. Публічна служба: навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, Є. І. Бородін [та 
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