
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Публічне адміністрування» 

 

для студентів галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» 

спеціальність 073 – «Менеджмент»  

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» 

для студентів галузі знань 28  «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальність 281  «Публічне управління та адміністрування»  

ОПП «Муніципальний менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування» 

ОС «Магістр» 

 

 

 

Варіант 1 

 

1. Охарактеризувати основні підходи до розуміння публічного 

адміністрування та його еволюції. 

2. Проаналізувати взаємозв’язок публічного адміністрування та сфери 

економіки. 

3. Дати визначення публічній службі, її ознакам та основним принципам. 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту 

протокол № 1 від "31" серпня 2018 р. 

 

Завідувач кафедри __________ проф., д.е.н. М. М. Хоменко 

 



КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Публічне адміністрування» 

 

для студентів галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» 

спеціальність 073 – «Менеджмент»  

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» 

для студентів галузі знань 28  «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальність 281  «Публічне управління та адміністрування»  

ОПП «Муніципальний менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування» 

ОС «Магістр» 

 

Варіант 2 

 

1. Описати публічне адміністрування як системне явище. 

2. Визначити найважливіші функції публічного адміністрування у сфері 

економіки. 

3. Проаналізувати проблеми європеїзації публічного адміністрування в 

Україні. 
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Варіант 3 

 

1. Описати теорії управління суспільством. 

2. Визначити основні засади публічного адміністрування в соціальній 

сфері. 

3. Обґрунтувати проблеми становлення електронного уряду в Україні. 
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Варіант 4 

 

1. Визначити предмет і методологічну основу публічного 

адміністрування. 

2. Дати оцінку результативності та ефективності публічного 

адміністрування. 

3. Описати зв’язки з громадськістю як комунікативну складову 

гармонізації взаємин держави та особи. 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту 

протокол № 1 від "31" серпня 2018 р. 

 

Завідувач кафедри __________ проф., д.е.н. М. М. Хоменко 

 

 



КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Публічне адміністрування» 

 

для студентів галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» 

спеціальність 073 – «Менеджмент»  

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» 

для студентів галузі знань 28  «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальність 281  «Публічне управління та адміністрування»  

ОПП «Муніципальний менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування» 

ОС «Магістр» 
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1. Дати оцінку атрибутивним та функціональним особливостям публічної 

сфери в Україні. 

2. Проаналізувати інституційні зміни як рушійну силу розвитку наукової 

парадигми публічного адміністрування. 

3. Дати характеристику публічному адмініструванню сфери науки, освіти 

та культури. 
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Варіант 6 

 

1. Описати публічну сферу як єдність економічної, соціальної та 

політичної сфер. 

2. Дати оцінку публічному адмініструванню як системному суспільному 

явищу. 

3. Надати характеристику публічному адмініструванню галузі охорони 

здоров’я. 
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Варіант 7 

 

1. Визначити фактори впливу на публічне адміністрування. 

2. Проаналізувати відповідальність у публічному адмініструванні. 

3. Охарактеризувати публічне адміністрування сфери промисловості і 

фінансів. 
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Варіант 8 

 

1. Дати оцінку основним теоріям та школам управління суспільством і 

країною другої половини XX століття. 

2. Обґрунтувати зв'язок корпоративної влади та публічного 

адміністрування в добровільних об'єднаннях. 

3. Охарактеризувати публічне адміністрування сфери економіки. 

  

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту 

протокол № 1 від "31" серпня 2018 р. 

 

Завідувач кафедри __________ проф., д.е.н. М. М. Хоменко 

 

 



КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Публічне адміністрування» 

 

для студентів галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» 

спеціальність 073 – «Менеджмент»  

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» 

для студентів галузі знань 28  «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальність 281  «Публічне управління та адміністрування»  

ОПП «Муніципальний менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування» 

ОС «Магістр» 

 

Варіант 9 

 

1. Описати громадянське суспільство як суб'єкт публічного 

адміністрування. 

2. Проаналізувати професійну підготовку державно-управлінських 

кадрів у контексті сучасних тенденцій. 

3. Дати оцінку публічному адмініструванню галузі внутрішніх справ. 
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Варіант 10 

 

1. Визначити соціальну сферу як сукупність публічного адміністрування 

та людини, колективу, суспільства. 

2. Проаналізувати особливості застосування системного підходу, теорії 

соціальної самоорганізації у публічному адмініструванні. 

3. Охарактеризувати публічне адміністрування галузі закордонних 

справ. 
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Варіант 11 

 

1. Описати теорії та школи управління суспільством і державою. 

2. Визначити системні характеристики публічного адміністрування. 

3. Надати характеристику публічному адмініструванню сфери юстиції, 

оборони і безпеки України. 
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1. Описати функції публічної сфери. 

2. Дати оцінку публічному адмініструванню як галузі професійної 

діяльності, академічної підготовки, наукових досліджень. 

3. Охарактеризувати публічне адміністрування сфери фізичної 

культури, спорту та туризму. 
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1. Описати механізм взаємодії влади та публічного адміністрування. 

2. Охарактеризувати функції та організаційну структуру публічного 

адміністрування. 

3. Визначити види публічної служби. 
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1. Визначити залежність публічного адміністрування та влади. 

2. Обґрунтувати концептуальні засади розроблення державної політики. 

3. Надати характеристику публічної служби. 
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1. Описати публічне управління в контексті неокласичної теорії. 

2. Дати оцінку здійснення адміністративної реформи в Україні. 

3. Охарактеризувати апарат державного управління. 
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1. Обґрунтувати місце і роль громадських організацій у публічному 

адмініструванні. 

2. Дати характеристику теорії соціальних мереж та її застосуванню у 

публічному адмініструванні. 

3. Описати функціонування системи органів виконавчої влади України. 
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1. Проаналізувати дію ринкових принципів у політичній сфері. 

2. Описати систему органів публічної влади. 

3. Дати оцінку матеріальній та фінансовій основі місцевого 

самоврядування. 
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1. Дати характеристику загальносистемних методологічних принципів 

публічного адміністрування. 

2. Описати систему органів виконавчої влади в Україні. 

3. Дати оцінку співвідношення державної та публічної служби в країнах 

Євросоюзу та в Україні. 
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1. Описати закони та принципи публічного адміністрування. 

2. Проаналізувати контроль в державному управлінні та основні методи 

оцінки ефективності публічного адміністрування. 

3. 1. Охарактеризувати зарубіжний досвід організації та функціонування 

державної служби. 
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1. Описати публічне адміністрування та муніципальну публічну владу. 

2. Охарактеризувати правове регулювання державно-управлінських 

явищ. 

 3. Дати оцінку державної служби як різновиду публічної служби. 
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1. Описати публічно-управлінські трансформаційні процеси. 

2. 1. Визначити інститути безпосередньої демократії в місцевому 

самоврядуванні. 

3. Дати оцінку методам діяльності органів місцевого самоврядування. 
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1. Охарактеризувати публічне адміністрування як процес прийняття 

управлінських рішень. 

2. Описати місцеві державні адміністрації в системі публічного 

адміністрування. 

3. Проаналізувати конституційно-правовий зміст поняття «місцеве 

самоврядування». 
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1. Описати публічну сферу і публічну політику. 

2. Охарактеризувати місцеве самоврядування та його особливу роль в 

публічному адмініструванні. 

3. Обґрунтувати особливості самоврядування АР Крим. 
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1. Визначити взаємозв'язок і взаємозалежність політичної та 

економічної влади. Лобізм. 

 2. Навести класифікацію органів публічної влади. 

3. Охарактеризувати систему виборів в Україні. 
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Варіант 25 

 

1. Дати характеристику бюрократії в системі публічного 

адміністрування. 

2. Проаналізувати внутрішню структуру органів публічного 

адміністрування. 

3. Описати рівні реалізації моделі Електронного уряду. 
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Варіант 26 

 

1. Описати механізми, органи, методи та стилі публічного 

адміністрування. 

2. Дати оцінку реформування організаційної структури публічного 

адміністрування в Україні. 

3. Охарактеризувати “Електронне врядування” в системі місцевого 

самоврядування. 
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Варіант 27 

 

1. Визначити цінності та «дерево цілей» публічного адміністрування. 

2. Описати представницькі та виконавчі органи місцевого 

самоврядування. 

3. Обґрунтувати напрями вдосконалення системи публічної 

адміністрації. 
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Варіант 28 

 

1. Охарактеризувати нові моделі публічного адміністрування. 

2. Дати оцінку актуальним проблемам розвитку місцевого 

самоврядування в Україні. 

3. Проаналізувати взаємодію органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування: правові й функціональні аспекти. 
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Варіант 29 

 

1. Описати антикорупційну діяльність у сфері публічного 

адміністрування. 

2. 1. Охарактеризувати інформаційне та комунікаційне забезпечення 

публічного адміністрування. 

 3. Визначити предметну сферу публічного адміністрування. 
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Варіант 30 

 

1. Охарактеризувати теорію бюрократії М.Вебера і сучасні підходи в 

оцінюванні бюрократії. 

2. 1. Описати механізм публічного адміністрування.   

 3. Визначити етапи розвитку системи Електронного уряду. 
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