
ПРОГРАМА
вступного іспиту зі спеціальності

281 Публічне управління та
адміністрування

для здобувачів вищої освіти третього
(освітньо-наукового) рівня

(2022 рік вступу)

Вступне слово

Програма складена з урахуванням програми рівня вищої освіти магістра
зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. Вона містить 2
розділи, у першому з яких відображені питання теорії адміністративного
менеджменту, а у другому – питання дисциплін фахового спрямування.
Розроблені питання базуються на положеннях публічного управління та
адміністрування спрямованих на виявлення знань та умінь здобувачів вищої
освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 281 Публічне
управління та адміністрування.

Розділ 1. Питання теорії адміністративного менеджменту

1. Поняття та сутність адміністративного менеджменту.
2. Методи дослідження, які застосовуються в науці про адміністративне

управління.
3. Історія розвитку адміністративно-державного управління.
4. Проблеми теорії адміністративно-державного управління.
5. Визначення адміністративного процесу.
6. Поняття про адміністративну діяльність.
7. Цілі та завдання адміністративного менеджменту.
8. Система функцій адміністративного менеджменту.
9. Методологічна база адміністративного менеджменту.
10. Адміністративний менеджмент як один із напрямів сучасного

менеджменту.
11. Сучасні підходи до побудови ефективної системи адміністративного

менеджменту підприємств.
12. Апарат управління: поняття, особливості визначення і використання.
13. Роль менеджера-адміністратора як суб’єкта адміністративного

менеджменту.
14. Цілі адміністративно-державного управління, їх юридичне та ресурсне

забезпечення.
15. Поняття про процеси та системи адміністративно-державного управління.
16. Маркетингові процеси в системі адміністративно-державного управління.
17. Інноваційні процеси в системі адміністративно-державного управління.



18. Сутність і змістовність адміністративного процесу в державній установі.
19. Технологічна структура адміністративних процесів.
20. Організаційно-адміністративні операції.
21. Аналітико-конструктивні операції.
22. Інформаційно-технічні операції.
23. Планування адміністративного процесу.
24. Організація адміністративного процесу.
25. Контроль у системі адміністративного менеджменту.
26. Зміст адміністративного контролю.
27. Види та ефективність адміністративного контролю.
28. Регулювання та координація адміністративної діяльності.
29. Мотивація в системі адміністративного менеджменту.
30. Теоретичні засади мотивації працівників апарату управління.
31. Форми мотивації адміністративних працівників.
32. Зарубіжний досвід мотивації працівників.
33. Влада й особистий вплив.
34. Діагностування й аналіз системи адміністративного менеджменту.
35. Поняття про організаційний аналіз і діагностування.
36. Аналіз і діагностування стану системи адміністративного управління

організації.
37. Оцінювання засобів організації як основа для реалізації

адміністративно-державної діяльності.
38. Оцінювання системи адміністративного менеджменту.
39. Застосування технологій тайм-менеджменту в адміністративному

управлінні.
40. Техніка збирання інформації для аналізу та діагностування стану системи

адміністративного менеджменту.
41. Технології дослідження та реалізації адміністративних процесів.
42. Технології вироблення та прийняття управлінських рішень в системі

адміністративного менеджменту.
43. Технології організаційної структуризації.
44. Технології бізнес-планування та бюджетування в системі

адміністративного менеджменту.
45. Інформаційно-комунікаційні технології.
46. Зміни в умовах функціонування та розвитку організацій сфери

адміністративно-державного управління.
47. Управління процесом перетворення в організації сфери

адміністративно-державного управління.
48. Управління опором в процесі впровадження змін.
49. Сутність управлінських рішень у системі адміністративного менеджменту.
50. Процес прийняття управлінських рішень у системі адміністративного

менеджменту.
51. Оцінка ризику управлінських рішень у системі адміністративного

менеджменту.
52. Особливості адміністративних методів управління.
53. Види адміністративних методів управління.
54. Організаційні методи управління.



55. Розпорядницькі методи управління.
56. Дисциплінарні методи управління.
57. Адміністративне діловодство в організації.
58. Природа адміністративної влади і стилі керівництва.

Розділ 2. Питання дисциплін фахового спрямування

1. Сутність та особливості публічного управління та адміністрування.
2. Дефініції «держава» та «публічна влада».
3. Сутність публічного управління, виходячи з властивості

цілеспрямованості.
4. Публічне управління та адміністрування з погляду системного підходу.
5. Міжрівнева взаємодію у системі публічного управління та

адміністрування.
6. Публічне управління та адміністрування як економічна, освітня та наукова

галузі.
7. Об’єкт та предмет дослідження теорії публічного управління
8. Модель системної організації управління суспільством.
9. Чинна модель публічного управління та адміністрування в Україні.
10. Напрям публічного будівництва (державотворення) в моделі публічного

управління та адміністрування.
11. Напрям формування державних стратегій та політик в моделі публічного

управління та адміністрування.
12. Напрям публічного адміністрування в моделі публічного управління.
13. Основні форми публічного управління та адміністрування в Україні.

Розкрийте їх призначення.
14. Стабілізаційні чинники взаємозв’язку рівнів суспільного управління.
15. Принципи публічного управління.
16. Поняття «парадигма інноваційного розвитку суспільства».
17. Домінуючі тенденції визначають інноваційний розвиток суспільства.
18. Структура та сутність основних складових парадигми інноваційного

розвитку суспільства.
19. Механізм формування розвитку системи органів публічної влади.
20. Сучасні концепції соціального управління.
21. Актуальні проблеми світового розвитку.
22. Новітні моделі-підходи сучасного управління суспільним розвитком.
23. Результативність соціальних змін залежно від їх походження (генезису).
24. Загальна модель системи публічного управління та адміністрування.
25. Підхід до розуміння сутності комплексного механізму нововведень.
26. Основні інструменти впливу на економічні процеси.
27. Актуальні завдання підвищення ефективності контролю у сфері

державного управління.
28. Технології цільового та процесного управління та особливості їх

використання у публічному управлінні та адмініструванні.
29. Актуальні напрями удосконалення управлінських технологій сучасного

державного управління.
30. Нормотворчість та її роль у державному управлінні.



31. Адміністративна реформа.
32. Адміністративно-територіальна реформа та її співвідношення з

адміністративною реформою.
33. Муніципальна реформа.
34. Правова, адміністративно-правова та судово-правова реформи.
35. Політична реформа.
36. Публічна служба та публічні службовці. Види публічної служби.
37. Посади в органах публічної служби: види та категорії посад в органах

публічної влади.
38. Державна політика у сфері публічної служби.
39. Умови вступу на публічну службу. Відбір кандидатів на публічну службу.
40. Основи правового статусу публічного службовця.
41. Відповідальність публічних службовців.
42. Підстави припинення публічної служби.
43. Служба в органах місцевого самоврядування: загальна характеристика.
44. Основні складові елементи адміністративної культури.
45. Сучасні методи формування адміністративної культури.
46. Виконання управлінських функцій керівниками в органах державної влади

та управління.
47. Шляхи підвищення ефективності кадрової політики в органах державної

влади та управління.
48. Сучасні характеристики і трактування публічного управління.
49. Публічне управління: зміст поняття і його характеристика.
50. Прояви управління в громадському житті, його необхідність.
51. Структуризація управління в сучасному суспільстві: синергетика і вільна

інформація.
52. Саморегулювання соціуму і публічна влада.
53. Громадська необхідність, можливості і рамки публічного управління.
54. Конфлікт інтересів.
55. Публічний аудит: поняття та сутність.
56. Міжнародне публічне управління.
57. Особливий статус публічної влади, її громадські стосунки, стан і

призначення.
58. Громадське управління як результат реалізації влади.
59. Законодавчо-правове регулювання публічного управління.
60. Сучасні форми і методи публічного управління.
61. Економічні, адміністративні, ідеологічні методи  публічного управління.
62. Форми і методи безпосередньої демократії в публічному управлінні.
63. Публічне управління в умовах фінансово-економічної кризи.
64. Сучасні виклики публічного управління.
65. Державне управління і суспільство.
66. Концепція "громадянського суспільства".



67. Особливості державного регулювання громадських стосунків, у тому числі
– економічних, соціальних, політичних, духовних і інших.

68. Взаємовідносини і взаємодії державних органів управління з
муніципальним управлінням, з бізнес співтовариством.

69. Децентралізація державного управління.
70. Посилення ролі муніципального управління в соціально-економічному

розвитку територій і громад.
71. Зростання активності громадських об'єднань, неурядових організацій,

інших форм самоорганізації і самоврядування населення.

Форми контролю та критерії оцінювання

Організування та проведення вступних випробувань до аспірантури
здійснюється відповідно до Правил прийому до аспірантури Національного
університету «Львівська політехніка» у відповідному році.

Вступний іспит зі спеціальності Публічне управління та адміністрування
проводиться у письмово-усній формі згідно з окремим графіком, який
затверджується Ректором Університету та оприлюднюється на інформаційному
стенді відділу докторантури та аспірантури й офіційному веб-сайті
Університету не пізніше, ніж за 3 дні до початку прийому документів.

Екзаменаційні білети вступного іспиту зі спеціальності Публічне
управління та адміністрування формуються в обсязі програми рівня вищої
освіти магістра зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування та
затверджуються на засіданні Вченої ради Навчально-наукового інституту
адміністрування та післядипломної освіти.

Результати вступного іспиту зі спеціальності оцінюються за 100-бальною
шкалою.

Екзаменаційний білет вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
Публічне управління та адміністрування містить:

▪ письмову компоненту з чотирьох питань: два питання з розділу «Питання
теорії адміністративного менеджменту» і два питання з розділу «Питання
дисциплін фахового спрямування» (кожне із чотирьох питань екзаменаційного
білета оцінюється максимально в 20 балів, максимальна сумарна кількість балів
письмової компоненти – 80 балів);

▪ усну компоненту вступного іспиту з чотирьох питань (кожне із чотирьох
питань усної компоненти оцінюється максимально в 5 балів, максимальна
сумарна кількість балів усної компоненти – 20 балів).

Критерії оцінювання кожного питання письмової та усної компоненти
вступного іспиту зі спеціальності Публічне управління та адміністрування є
такими:

Оцінка «відмінно» (18-20 балів для питань письмової компоненти та 5
балів для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру бездоганно засвоїв
теоретичний матеріал щодо змісту питання; самостійно, грамотно і послідовно з
вичерпною повнотою відповів на питання; демонструє глибокі та всебічні
знання, логічно будує відповідь; висловлює своє ставлення до тих чи інших



проблем; вміє встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, логічно та
обґрунтовано будувати висновки.

Оцінка «добре» (14-17 балів для питань письмової компоненти та 4 бали
для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру добре засвоїв
теоретичний матеріал щодо змісту питання, аргументовано викладає його;
розкриває основний зміст питання, дає неповні визначення понять, допускає
незначні порушення в послідовності викладення матеріалу та неточності при
використанні наукових термінів; нечітко формулює висновки, висловлює свої
міркування щодо тих чи інших проблем, але припускається певних похибок у
логіці викладу теоретичного змісту.

Оцінка «задовільно» (10-13 балів для питань письмової компоненти та 3
бали для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру в основному засвоїв
теоретичний матеріал щодо змісту питання; фрагментарно розкриває зміст
питання і має лише загальне його розуміння; при відтворенні основного змісту
питання допускає суттєві помилки, наводить прості приклади, непереконливо
відповідає, плутає поняття.

Оцінка «незадовільно» (0-9 балів для питань письмової компоненти та 0-2
бали для питань усної компоненти): вступник не засвоїв зміст питання, не знає
основних його понять; дає неправильну відповідь на запитання.

Виконання завдань вступного іспиту зі спеціальності Публічне управління
та адміністрування передбачає необхідність неухильного дотримання норм та
правил академічної доброчесності відповідно до Положення про академічну
доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка». За
порушення зазначених норм та правил вступники в аспірантуру притягаються
до відповідальності згідно вимог чинного законодавства.
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