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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ
Проведення атестаційного екзамену має на меті перевірку рівня теоретичних знань
та практичних навичок студентів-випускників спеціальності 281 «Публічне управління та
адміністрування» після вивчення навчальних дисциплін: “«Соціальний розвиток»,
«Стратегічне управління», «Публічне адміністрування» та «Державне регулювання
економіки та економічна політика».
Атестаційний іспит проводиться у формі комп’ютерного тестування і містить
теоретичну та практичну частини.
Теоретична частина представляє собою тести з обов’язкових дисциплін підготовки
магістрів з публічного управління та адміністрування: «Державне регулювання економіки та
економічна політика», «Публічне адміністрування», «Соціальний розвиток», «Стратегічне
управління».
Практична частина містить комплексні ситуаційні завдання та задачі, пов’язані з
особливостями публічного управління та адміністрування. Варіанти завдань підібрані у
відповідності з кваліфікаційною характеристикою спеціальності 281 «Публічне управління
та адміністрування».
На атестаційному екзамені студенти повинні продемонструвати:
глибокі знання та розуміння основних положень державного регулювання економіки,
що дозволить краще зрозуміти тенденції та перспективи розвитку економіки не лише на
національному рівні, але й на глобальному;
знання і розуміння предметної сфери і методологічної основи публічного
адміністрування, сутнісних характеристик публічного адміністрування як моделі управління
суспільством;
здатність критичного осмислення вітчизняного та закордонного досвіду
використання різноманітних методів реалізації бюджетної, податкової, грошово-кредитної,
структурної, інвестиційної, зовнішньоекономічної, цінової, антиінфляційної, регіональної,
соціальної та екологічної політики та розбудови моделей державного регулювання
економіки;
здатність виокремлювати фактори економічного зростання як економіки країни в
цілому, так і окремих її регіонів через призму відповідності критеріям національної
економічної безпеки.
Атестаційний екзамен проводять у формі комп’ютерного тестування, тести складено
у відповідності з програмами
обов’язкових дисциплін
підготовки, передбачених
навчальним планом. Теоретична частина являє собою тестові завдання 90 тестових завдань
(по 20 тестових завдань з навчальних дисциплін «Соціальний розвиток» і «Державне
регулювання економіки та економічна політика», та 25 тестових завдань з дисциплін
«Стратегічне управління» і «Публічне адміністрування»), а також оцінки за комплексне
практичне завдання (розрахунково-аналітичні завдання). До теоретичної частини включено
тести, в яких запропоновано чотири варіанти відповідей, з яких правильною є лише одна.
Практична частина містить комплексні ситуаційні завдання та задачі з публічного
управління та адміністрування.
Викладачі дисциплін, що виносяться на екзамен, організують для студентів оглядові
лекції та проводять необхідні групові та індивідуальні консультації у визначений термін.
Тривалість атестаційного екзамену не повинна перевищувати 3 годин. Після
закінчення письмового екзамену роботи здаються Екзаменаційній комісії (ЕК). Перевірку
робіт здійснюють члени ЕК, як правило, в день проведення екзамену. Не допускається
перевірка робіт поза межами Університету. Результати екзаменів оголошуються Головою
ЕК після перевірки робіт не пізніше наступного робочого дня на відкритому засіданні
Екзаменаційної комісії.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ТЕСТИ
Перелік питань, що включені у тестові завдання з дисципліни
«Соціальний розвиток»
1. Соціальні класи
2. Подвійна діалектика класів
3. Соціальних рухів
4. Розвиток соціальних рухів на сучасному етапі
5. Економічні соціальні рухи
6. Політичні соціальні рухи
7. Соцільні рухи в історії
8. Технології соціальний рух
9. Цінності соціального розвитку
10. Норми соціального розвитку
11. Система культурно-цінностних орієнтацій розвитку
12. Види орієнтацій розвитку
13. Роль ідеології в соціальному розвитку
14. Ідеологія та утопія, як соціальні категорії
15. Соціологія розвитку
16. Фактори розвитку соціології розвитку
17. Ресурси розвитку соціології розвитку
18. Соціальний розвиток на сучасному етапі
19. Науковий апарат дисципліни «Соціальний розвиток»
20. Типи соціального розвитку в історії України
21. Демократичний процес
22. Історія розвитку демократичного процесу
23. Демократичний процес в Україні
24. Ознаки демократичного процесу
25. Досягнення та проблеми демократичного процесу на сучасному етапі
26. Роль ЗМІ в становленні демократичного процесу
27. Освіта та наука – стимули розвитку демократії
28. Глобалізація та демократичний процес: суть, проблеми, перспективи розвитку
29. Соціальний інститут
30. Роль держави в розвитку суспільства
31. Функції соціального інституту
32. Соціальні інститути Україні
33. Соціальна організація
34. Види соціальних організацій
35. Роль соціальних організацій у розвитку суспільства
36. Форми управління соціальними організаціями
37. Механізми перетворення соціогрупи в соціальну організацію
38. Ознаки та елементи управління в соціальній організації
39. Роль організації в розвитку сучасного українського суспільства.
Перелік питань, що включені у тестові завдання з дисципліни
«Стратегічне управління»
1.
2.
3.
4.

Зміст поняття «стратегічне управління».
Поняття стратегія, план, місія та стратегічні цілі організації.
Стратегічний менеджер та його функції. Вимоги до стратегічного менеджера.
Етапи розвитку стратегічного управління та їх загальна характеристика.

5. Обґрунтування передумов виникнення стратегічного менеджменту.
6. Типи стратегій.
7. Загальний зміст корпоративної та функціональної стратегій.
8. Фактори, що визначають стратегію компанії.
9. Рівні стратегічного управління діяльності підприємства (організації).
10. Корпоративна стратегія діяльності підприємства (організації).
11. Ділові (конкурентні) стратегії діяльності підприємства (організації).
12. Функціональні стратегії діяльності підприємства (організації).
13. Операційні стратегії діяльності підприємства (організації).
14. Стратегічний аналіз. Цілі, принципи та методи стратегічного аналізу.
15. Визначення стратегічних ресурсів підприємства та сфер діяльності.
16. Конкурентній аналіз та його зміст.
17. Аналіз конкурентних сил, що впливають на діяльність організації.
18. Конкурентні переваги підприємства та їх визначення.
19. Стратегічні групи конкурентів.
20. Портфельний аналіз фірми.
21. Методи, що застосовуються у портфельному аналізі.
22. Матриця БКГ, її структура, складові та побудова.
23. Характеристика чотирьох квадрантів матриці БКГ, переваги та недоліки матриці
БКГ, її модифікації.
24. Матриця GE / McKinsey: характеристика, сфера застосування
25. Багатофакторна
портфельна
матриця
«McKinsey»
«привабливістьконкурентоспроможність»
26. Стратегічне бачення підприємства
27. Місія підприємства
28. Цінності та цілі в стратегічному управлінні
29. Сутність стратегічного планування.
30. Цілі та принципи стратегічного планування.
31. Бар’єри для стратегічного планування.
32. Стратегічні плани, проекти та програми.
33. Зміст і структура стратегічного плану.
34. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту.
35. Сутність стратегічної інформації.
36. Порівняльні характеристики систем управління (стратегічне, тактичне та
операційне управління).
37. Фактори, що визначають необхідність стратегічного управління. Їх роль та вплив
кожного фактора на стратегічне управління.
38. Місія, цілі та задачі діяльності організації, їх поєднання у процесі стратегічного
управління.
39. Стратег та його місце в організації.
40. Характеристика лідера-стратега та його роль у впровадженні стратегій на
підприємстві.
41. Поняття «організаційні зміни» та послідовність внутрішніх змін
42. Приведення структури у відповідність зі стратегією діяльності підприємства
(організації).
43. Сучасні тенденції структурних змін.
44. Стратегії організації, щодо виходу на міжнародні ринки.
45. Концепції та принципи формування стратегій.
46. Інформація, що необхідна для формулювання стратегії.
47. Характеристика системи стратегій компанії.
48. Відмінність стратегії від плану.

49. Стратегії конверсії діяльності. Характер задач розвитку, що вирішуються у цих
стратегіях.
50. Фактори, що визначають вибір стратегії.
51. Узгодження стратегії та стану організації.
52. Вплив на стратегію компанії загальнолюдських цінностей та культури,
корпоративної культури, цінностей, що проповідуються компанією.
53. Тринадцять заповідей розробки успішної стратегії, що запропоновані Стріклендом
і Томпсоном.
54. Сутність і методи аналізу середовища функціонування підприємства
55. Технологія PEST – аналізу
56. Технологія аналізу ситуації в галузі та конкуренції в ній
57. Технологія SWOT – аналізу підприємства.
58. Характеристика концепцій життєвого циклу, які враховуються в процесі
стратегічного управління підприємством
59. Обґрунтування необхідних перетворень за моделлю організаційного розвитку Л.
Грейнера.
60. Зміни в управлінні організацією в ході її життєвого циклу згідно моделі І. Адізеса.
61. Концепція управління життєвим циклом організації І. Адізеса РАЕІ.
62. Використання концепції В. Тарасенка «64 стратегеми» в управлінні стратегічними
змінами.
63. Стратегії диверсифікації діяльності підприємства (організації).
64. Стратегії
міжнародної
диверсифікації.
Етапи
розвитку
міжнародної
диверсифікації.
65. Фактори, які формують вибір стратегії.
66. Класифікація стратегій підприємства.
67. Організація формування стратегії на підприємстві.
68. Моделі стратегічного вибору.
69. Сутність і роль аналізу змін у стратегічному управлінні.
70. Класифікація стратегічних змін у підприємствах.
71. Визначення рівня стратегічних змін, необхідних підприємству.
72. Обґрунтування послідовності стратегічних змін через концептуальні моделі
управління змінами.
73. Обґрунтування напрямків зовнішнього розвитку підприємства.
74. Стратегії виходу на зовнішні ринки.
75. Формування стратегії зовнішнього розвитку підприємства.
Перелік питань, що включені у тестові завдання з дисципліни
«Публічне адміністрування»
1. Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його еволюція.
2. Предмет та методологічна основа публічного адміністрування (співвідношення
понять «управління» та «публічне адміністрування»).
3. Формування та розвиток ідей управління суспільством.
4. Поняття соціально-інженерного та гуманітарного підходу управління
суспільством.
5. Концепція порівняння та «новий менеджмент».
6. Японський варіант людських стосунків.
7. Публічне управління в контексті неокласичної теорії управління.
8. Етапи формування громадського суспільства.
9. Основа і інститути громадського суспільства.
10. Функції громадського суспільства.
11. Види громадського суспільства.

12. Громадське суспільство як сфера формування єдиного комплексу цінностей та
відносин.
13. Поняття «феномену влади».
14. Публічна влада та публічне адміністрування.
15. Влада як основний засіб публічного адміністрування.
16. Держава як суб’єкт політичної влади. Поняття економічної влади (їх взаємодія).
17. Поняття «лобізму».
18. Поняття публічної муніципальної влади.
19. Поняття місцевого самоврядування. Основні фактори його формування.
20. Сфери управління та компетенції місцевого самоврядування.
21. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування.
22. Посадові особи місцевого самоврядування.
23. Вибори органів місцевого самоврядування.
24. Місцеві референдуми.
25. Загальні збори громадян.
26. Органи самоорганізації населення.
27. Управління суспільством – головне призначення публічного адміністрування.
28. Загальний закон соціального управління – залежність управляючого впливу від
стану системи та зовнішнього середовища.
29. Загальносистемні методологічні принципи публічного адміністрування.
30. Принципи, що регулюють адміністрування як соціально-політичний, соціальноекономічний та соціально-культурний процеси.
31. Застосування принципів публічного адміністрування.
32. Управління як визначальна функція публічного адміністрування.
33. Система управління. Об’єкт та суб’єкт управління.
34. Поняття управлінського рішення.
35. Послідовність прийняття управлінського рішення в публічному адмініструванні.
36. Роль конкуренції в процесі прийняття рішення.
37. Формування «дерева цілей».
38. Нові тенденції у сфері публічного адміністрування.
39. Головне призначення публічного адміністрування.
40. Загальний закон соціального управління.
41. Загальносистемні принципи публічного адміністрування.
42. Закон централізації та децентралізації влади.
43. Закон необхідності посилення регулювання та управління суспільними процесами.
44. Закон розмежування центрів влади та управління.
45. Закон системності організації та саморозвитку системи публічного
адміністрування.
46. Управління як визначальна функція публічного адміністрування.
47. Управлінське рішення як наукова категорія.
48. Пріоритетність публічного вибору цінностей та цілей.
49. Визначення цінностей та цілей – визначальна ланка прийняття рішень.
50. Роль конкуренції в процесі прийняття рішень.
51. Взаємовідношення суб’єкта та об’єкта прийняття рішень.
52. Послідовність етапів прийняття рішень.
53. Структура механізму та органів публічного адміністрування.
54. Принципи організації діяльності органів публічного адміністрування.
55. Форми організації публічного адміністрування.
56. Методи публічного адміністрування.
57. Стиль публічного адміністрування.
58. Типологізація органів публічного адміністрування.
59. Застосування демократичних методів.

60. Проблеми вибору найкращої форми правління.
61. Бюрократія як наукова категорія.
62. Теорія бюрократії М.Вебера.
63. Сучасні підходи в оцінюванні бюрократії.
64. Публічна служба.
65. Основні ознаки та атрибути бюрократії.
66. Політизація вищого чиновника.
67. Поняття корупції та корупційних дій.
68. Нормативно-правова база антикорупційної діяльності.
69. Зони «підвищеного» ризику прояву корупції.
70. Фактори запобігання проявам корупції: політичний, нормативно-правовий,
організаційний, економічний, кадровий, морально-психологічний.
71. Поняття результативності та ефективності публічного адміністрування.
72. Фактори результативності та ефективності публічного адміністрування.
73. Вимір
продуктивності,
результативності та ефективності
публічного
адміністрування.
74. Критерії результативності та ефективності публічного адміністрування.
75. Фактори підвищення ефективності публічного адміністрування.
76. Контрактна система та неокорпоративізм.
77. Поняття результативності та ефективності публічного адміністрування.
78. Критерій результативності публічного адміністрування.
79. Критерій ефективності публічного адміністрування.
80. Фактори результативності та ефективності публічного адміністрування.
81. Контрактна система і неокорпоративізм.
82. Шляхи підвищення результативності та ефективності публічного адміністрування.
83. Правопорушення та відповідальність.
84. Відповідальність органів державної влади в сфері публічного адміністрування.
85. Відповідальність органів і осіб, які не перебувають на державній службі у сфері
публічного адміністрування .
86. Правопорушення та відповідальність при здійснені міжнародної публічної
діяльності.
Перелік питань, що включені у тестові завдання з дисципліни
«Державне регулювання економіки та економічна політика»
1. Основні типи економічних систем та механізми їх регулювання.
2. Державне регулювання економіки: необхідність, суть, функції, цілі та об'єкти.
3. Економічна політика держави та її види.
4. Теорії макроекономічного регулювання.
5. Моделі ринкової економіки.
6. Принципи державного регулювання економіки.
7. Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток країни.
8. Методи державного регулювання економіки.
9. Система органів державної влади та їхні функції у сфері управління економікою
України.
10. Суть концепції та стратегії соціально-економічного розвитку країни.
11. Суть та функції макроекономічного прогнозування.
12. Основні принципи макроекономічного прогнозування.
13. Методи макроекономічного прогнозування.
14. Моделі макроекономічного прогнозування.
15. Суть макроекономічного планування.
16. Принципи макроекономічного планування.

17. Методи макроекономічного планування.
18. Основні форми державного планування.
19. Стратегічне планування та програмування соціально-економічного розвитку
країни.
20. Фінансова політика держави.
21. Фіскальна політика держави.
22. Доходи держави.
23. Державні витрати і сукупний попит.
24. Податкова система та її основні елементи.
25. Бюджетна політика держави. Суть державного бюджету.
26. Суть і основні цілі грошово-кредитної політики.
27. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання та їхнє застосування.
28. Роль НБУ у формуванні грошово-кредитної політики держави.
29. Правова основа бюджетного регулювання в Україні.
30. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями.
31. Структура економіки як об’єкт державного регулювання.
32. Державна структурна політика та її вплив на економічну динаміку.
33. Сучасний стан структури економіки та заходи, спрямовані на її реформування.
34. Інвестиції як найважливіший чинник стабілізації і розвитку економіки.
35. Методи проведення державної інвестиційної політики.
36. Фінансові джерела інвестиційної діяльності.
37. Науково-технічний прогрес як об’єкт державного регулювання.
38. Інновації як об’єкт державного регулювання.
39. Державна науково-технічна політика: суть та особливості.
40. Система державних органів, що здійснюють науково-технічну політику в Україні.
41. Методи реалізації науково-технічної політики.
42. Державна інноваційна політика: суть та принципи.
43. Методи державного регулювання інноваційної діяльності.
44. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.
45. Державне регулювання підприємництва.
46. Регуляторна політика: суть та цілі.
47. Основні напрямки державної підтримки підприємництва в Україні.
48. Суть та напрямки антимонопольного регулювання економіки.
49. Державне підприємництво та управління державними підприємствами.
50. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
51. Характеристика правового регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.
52. Адміністративне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
53. Економічне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
54. Суть і методи державного регулювання цін.
55. Антиінфляційна політика держави.
56. Суть, принципи і цілі регіональної політики України.
57. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави.
58. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.
59. Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи.
60. Державне регулювання ринку праці.
61. Регулювання доходів та споживання населення.
62. Державне регулювання рівня та якості життя населення.
63. Система соціального захисту населення.
64. Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури.
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