
 

  



Перелік професійних дисциплін 

для комплексного державного кваліфікаційного екзамену 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» 

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», 

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

 

1.  Менеджмент публічних установ та організацій 

2.  Трудове право 

3.  Публічне адміністрування 

4.  Державне управління регіонального розвитку 

 

Теми з дисципліни «Менеджмент публічних установ та організацій» 

Тема 1. Загальні характеристики менеджменту в системі публічного 

управління. 

Поняття «менеджмент», історія терміну, його взаємозв’язок з поняттям 

«управління». Підходи до державного менеджменту, концепція та 

характеристики нового публічного менеджменту. Організації державно-

адміністративного управління та нового державного менеджменту. 

 

Тема 2. Зміст, закони та принципи публічного менеджменту. 

Закони управління в державному менеджменті. Аналіз принципів управління 

у публічному менеджменті. 

 

Тема 3. Функції та методи управління у публічному менеджменті. 

Функції управління та групи управлінських завдань. Основні завдання 

управлінських рішень. Функції управлінських рішень в системі публічного 

управління. Методи управління: економічні, організаційно-адміністративні, 



соціально-психологічні. Організаційна структура управління. Головні 

характеристики організаційної структури. Види організаційних структур: 

бюрократичні та адаптивні. 

 

Тема 4. Прийняття управлінських рішень в публічному менеджменті.   

Зміст процесу прийняття управлінських рішень. Державні рішення. Ознаки 

державно-управлінських рішень та вимоги до них. Класифікація 

управлінських рішень та їх функції. Технології прийняття управлінських 

рішень: моделі та методи. 

 

Тема 5. Прийняття управлінських рішень на державній службі. 

Групи управлінських рішень на державній службі. Ознаки високої якості 

управлінського рішення. Розподіл повноважень при прийнятті рішень, 

делегування. 

 

Тема 6. Основні засади діяльності керівника в публічному менеджменті. 

Основні види управління керівника. Види управління. Завдання і функції 

керівника. Характеристики та особисті якості керівника на державній службі. 

Управлінська компетентність в державному управлінні: зарубіжний досвід. 

Професійна компетентність керівника державної служби в Україні. 

 

Тема 7. Стратегії планування в публічному менеджменті. 

Поняття планування, як функції менеджменту. Стратегічне планування 

діяльності органів державної влади. 



Тема 8. Основні засади само менеджменту керівника на державній 

службі. 

Визначення, сутності і цілей самоменеджменту. Технології 

самоменеджменту. Особистісні якості керівника як основа технології 

самоменеджменту. Планування часу керівника (тайм-самоменеджмент). 

Робота з документами, здійснення службових контактів і бесід, проведення 

нарад. 

 

Тема 9. Лідерство і участь в публічному управлінні. 

Теоретичні та організаційні основи ефективного керівництва.  Сутність 

понять формальний та неформальний лідер. Характеристика лідера в сфері 

державного управління.  

 

Тема 10. Мотивація: теорії і практики. 

Теорії і моделі мотивації. Матеріальне і нематеріальне стимулювання. Теорія 

оплати праці. Системи оплати праці. 

 

Теми з дисципліни «Трудове право» 

Тема 1. Трудове право як галузь права України. 

Поняття і предмет трудового права. Особливості методу трудового права в 

ринкових відносинах. Система трудового права. Відмежування трудового права 

відсуміжних галузей права. Функції трудового права.  Джерела трудового права. 

 

Тема 2. Трудові правовідносини та їхсуб’єкти. 

Поняття трудових правовідносин, умови і підстави їх виникнення. Зміст 

трудових правовідносин. Поняття суб’єктів трудового права, їх класифікація. 

Наймані працівники як суб’єкти трудового права. Власник підприємства, 



установи, організації або уповноваже-ний ним орган (роботодавець) як суб’єкт 

трудового права. Підприємство, установа, організація як суб’єкти трудового 

права. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права. Професійні спілки як 

суб’єкт трудового права. Державні органи, місцеві органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування  як суб’єкти трудового права.  

 

Тема 3. Колективний договір, угода. 

Поняття колективного договору, угоди та їх сторони. Зміст колективного 

договору. Колективні угоди: поняття, сторони та їх зміст. Порядок укладення 

колективного договору, угоди. Дія колективного договору, угоди. 

Відповідальність за порушення у сфері дії колективного договору, угоди.  

 

Тема 4. Трудовий договір. 

Поняття, зміст, умови та форми трудового договору. Зміна умов трудового 

договору. Види трудового договору. Контракт як особлива форма трудового 

договору. Припинення трудового договору. Розірвання трудового договору, 

укладеного на невизначений строк, та строкового трудового договору з 

ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника 

(роботодавця). Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи 

власника (роботодавця) з окремими категоріями працівників за певних умов.  

 

Тема 5. Робочий час. 

Поняття і нормативи робочого часу. Види робочого часу та їх характеристика. 

Поняття режиму робочого часу. Спеціальні режими робочого часу: робота 

змінами; підсумковий облік робочого часу; ненормований робочий час; гнучкий 

графік роботи; надурочні роботи; режим роботи вахтовим методом.  

 

 



Тема 6. Час відпочинку. 

Поняття часу відпочинку і його види. Відпустки — найтриваліший вид 

відпочинку. Основні види відпусток. 

 

Тема 7. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. 

Поняття, підстави і умови матеріальної відповідальності сторін трудового 

договору.  Види матеріальної відповідальності працівників. Визначення розміру 

заподіяної працівником шкоди і порядок її відшкодування.  Порядок 

відшкодування працівником шкоди, заподіяної підприємству. Матеріальна і 

моральна відповідальність роботодавця за заподіяну працівникові шкоду.  

 

Тема 8. Трудова дисципліна. 

Поняття трудової дисципліни і методи її забезпечення. Внутрішній трудовий 

розпорядок. Дисциплінарна відповідальність. Порядок і строки застосування 

дисциплінарних стягнень.  

 

Тема 9. Трудові спори. 

Поняття трудових спорів і їх види. Порядок вирішення індивідуальних трудових 

спорів. Порядок вирішення колективних трудових спорів. Право на страйк та 

його реалізація. 

 

Тема 10. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. 

Поняття і основні види нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

працю. Органи державного нагляду і контролю за додержанням законодавства 

про працю та охорону праці. Громадський контроль у сфері трудового права. 

Відповідальність за порушення трудового законодавства і правил охоронипраці. 



 

Теми з дисципліни «Публічне адміністрування» 

Тема 1. Публічне адміністрування як системне суспільне явище. 

Основні  підходи  до  розуміння  публічного  адміністрування  та  його  

еволюція. Предметна  сфера  публічного  адміністрування.  Методологічна  

основа. Співвідношення управління та адміністрування. Публічне 

адміністрування як напрям наукових досліджень, сукупність знань, сфера 

діяльності . 

 

Тема 2. Громадянське  суспільство  як  суб'єкт  формування  цілей  

публічного адміністрування. 

Основні  етапи  формування  та  еволюції  громадянського  суспільства.  

Сутнісні характеристики  громадянського  суспільства.  Місце  і  роль  

громадських  організацій  у публічному  адмініструванні.  Громадянське  

суспільство  як  сфера  формування  єдиного комплексу  цінностей  та  

відносин.  Автономність  і  органічна  єдність  громадянського суспільства та 

держави. 

 

Тема 3. Публічне адміністрування та влада. 

Феномен  влади.  Публічна  влада  та  публічне  адміністрування.  Влада  як  

основний засіб  публічного  адміністрування.  Механізм  взаємодії  влади  та  

публічного адміністрування. Держава як суб’єкт політичної влади. 

Економічна  влада. Взаємозв'язок і взаємозалежність політичної та 

економічної влади. Лобізм. 

 



Тема 4. Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада. 

Поняття  муніципальної  публічної  влади  і  місцевого  самоврядування.  

Місцеве самоврядування  –  демократична  основа  управління  в  державі.  

Основні  фактори формування  місцевого  самоврядування.  Роль  місцевого  

самоврядування  в  контексті децентралізації влади та публічного 

адміністрування. Сфери  управління  та  компетенції  місцевого  

самоврядування.  Представницькі  та виконавчі органи місцевого 

самоврядування. Посадові особи місцевого самоврядування. Інститути  

безпосередньої  демократії  в  місцевому  самоврядуванні.  Вибори  органів 

місцевого  самоврядування.  Місцевий  референдум.  Загальні  збори  

громадян.  Органи самоорганізації населення. 

 

Тема 5. Закономірності, форми, методи та стилі публічного 

адміністрування. 

Управління суспільством – головне призначення публічного 

адміністрування. Загальний  закон  соціального  управління  –  залежність  

управляючого  впливу  від стану системи та зовнішнього середовища. Закон 

необхідності посилення регулювання та управління  суспільними  процесами.  

Закон  централізації  та  децентралізації  влади.  Закон системності організації 

та саморозвитку системи публічного адміністрування. Загальносистемні  

методологічні  принципи  публічного  адміністрування.  Принципи, що  

регулюють  адміністрування  як  соціально-політичний,  соціально-

економічний  та соціально-культурний процеси. Застосування принципів 

публічного адміністрування. 

 

 



Тема 6. Публічне  адміністрування  як  процес  вироблення,  прийняття  

та виконання управлінських рішень. 

Управління  як  визначальна  функція  публічного  адміністрування.  

Управлінське рішення як наукова категорія. Пріоритетність політичного 

вибору цінностей та цілей. Визначення цінностей та цілей – визначальна 

ланка прийняття рішень. Роль конкуренції в процесі прийняття рішень. 

Взаємовідношення суб'єкта та об’єкта прийняття рішень. Послідовність 

етапів прийняття рішень. Динаміка виконання рішень. 

 

Тема 7. Форми  реалізації  влади  в  публічній  сфері,  ресурси  та  

технології публічного адміністрування. 

Форми правління, чинники впливу на форму правління. Система виконавчої 

влади в Україні. Управлінські зв’язки в системі виконавчої влади. Ресурси 

публічного управління. Технології публічного управління.  

 

Тема 8. Бюрократія в системі публічного адміністрування. 

Бюрократія як наукова категорія. Теорія бюрократії М. Вебера. Сучасні  

підходи  в  оцінюванні  бюрократії.  Основні  ознаки  та  атрибути  

бюрократії. Політизація вищого чиновництва. Публічна служба. 

 

Тема 9. Корупція та протидія корупції в публічному адмініструванні. 

Поняття  корупції  та  корупційних  дій.  Нормативно-правова  база  

антикорупційної діяльності. Зони «підвищеного» ризику проявів корупції. 

Фактори  запобігання  проявам  корупції:  політичний,  нормативно-

правовий, організаційний, економічний, кадровий, морально-психологічний. 



Тема 10. Результативність та ефективність публічного адміністрування. 

Поняття  результативності  та  ефективності  публічного  адміністрування.  

Фактори результативності та ефективності публічного адміністрування. 

Вимір  продуктивності,  результативності  та  ефективності  публічного 

адміністрування. Критерії результативності та ефективності публічного 

адміністрування. Фактори підвищення ефективності публічного 

адміністрування.  

 

Теми з дисципліни «Державне управління регіонального розвитку» 

Тема 1. Основи теорії державного управління. 

Сутність феномену управління.  Влада і управління.  Державна влада.  

Об’єкти та суб’єкти    управління. Види соціального управління.  Поняття та 

сутність державного управління. Особливості державного управління.  

Суб'єкти та об'єкти державного управління.  Становлення науки державного 

управління. 

 

Тема 2. Державна влада та державне управління. 

Поняття та суть держави.   Функції державного управління: поняття, види та 

принципи.  Цілі державного управління, їх юридичне та ресурсне 

забезпечення.  Функціональна структура державного управління.  Методи 

державного управління   Організаційна структура державного управління. 

 

 

 



Тема 3. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку. 

Особливості державного управління в сфері економіки ринкової орієнтації. 

Правове регулювання митної справи. Державне управління у соціально-

культурній сфері. Державне управління у сфері національної безпеки.  

 

Тема 4.Державне управління на регіональному рівні. 

Регіональне управління: сутність, цілі та специфіка. Державна регіональна 

політика. Основні напрями регіонального управління: управління природно-

ресурсним потенціалом регіону, управління фінансовими, трудовими 

ресурсами. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного 

розвитку регіону.  Поняття та суть місцевого самоврядування, його основні 

ознаки та принципи. Державні та регіональні програми. Регіональне 

управління та місцеве самоврядування.  

 

Тема 5. Регіональні органи державного управління. 

Основні завдання, правовий статус місцевих державних адміністрацій. 

Формування та компетенція місцевих державних 

адміністрацій.  Повноваження місцевих державних адміністрацій. Відносини 

місцевих державних адміністрацій у системі вертикальних та горизонтальних 

зв’язків. Структура місцевих державних адміністрацій. Посадові особи 

місцевих державних адміністрацій.  Організація і порядок роботи місцевих 

державних адміністрацій.  

 

 



Тема 6. Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному 

управлінні. 

Світові моделі та наукові теорії розвитку місцевого самоврядування як 

форми реального народовладдя. Правовий статус органів місцевого 

самоврядування в системі державного управління.  Система місцевого 

самоврядування в Україні. 

 

Тема 7. Розвиток системи державного та регіонального управління. 

Розмежування функцій і повноважень між державними органами 

регіонального управління та органами місцевого самоврядування. 

Національна держава в контексті глобалізації. Інституційно-правове 

забезпечення реформування державного управління регіональним 

розвитком.  Аспекти системи державного управління. 

 

Тема 8. Державна служба в Україні. 

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

Система правових актів про державну службу та правовий статус державних 

службовців. Класифікація посад державних службовців. Атестація державних 

службовців. Державна кадрова політика. Підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації державних службовців. 
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