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ЗАТВЕРДЖЕНО 

ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБОВУВАННЯ 

ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ПУБЛІЧНЕ 

АДМІНІСТРУВАННЯ" ОС "МАГІСТР" 

 

Блок питань № 1 

 

Публічне адміністрування та державне управління. Етимологія публічного 

управління та адміністрування. Функції публічного адміністрування. Закони, 

закономірності та принципи публічної влади та врядування. Методи публічної 

влади та публічного адміністрування. Системний підхід до дослідження 

публічних процесів. Математичні методи у публічному адмініструванні. 

Соціологічне опитування як інструмент дослідження публічного 

адміністрування. Моделі публічного адміністрування. Місце теорії менеджменту 

у публічному адмініструванні. Теорія менеджменту про поняття організації. 

Сутність та закономірності менеджменту. Визначення та характерні риси 

державного менеджменту. Структура державного менеджменту. Основні теорії 

управління суспільством. Концепція старого врядування. Концепція нового 

врядування. Концепція належного врядування. Сучасні тенденції у публічному 

адмініструванні. Модель публічного адміністрування в Англії. Модель 

публічного адміністрування у Франції. Модель публічного адміністрування у 

Німеччині. Модель публічного адміністрування у Польщі. Модель публічного 

адміністрування у США. Модель публічного адміністрування в Україні. 

Імплементація діючих моделей врядування в українську практику. 

 

Блок питань № 2 

 

Держава, основні ознаки держави. Незалежність та суверенітет. Етапи 

становлення держави в Україні. Особливості конституційного процесу в Україні. 

Система влади в Україні. Механізм взаємодії влади та публічного 

адміністрування. Особливості та ознаки влади у публічному адмініструванні. 

Правова держава як інститут сучасних демократій. Проблеми побудови правової 

держави в Україні. Поділ влади як принцип функціонування правової держави. 

Органи виконавчої влади в системі публічного адміністрування. Парламент як 

політичний інститут. Лобізм у системі політичних інститутів. Концепція «груп 

тиску». Бюрократія та її роль у політичних процесах. Вибори та виборчі системи. 

Партія як інститут політичної системи суспільства. Типи партій. Партійні 

системи: специфіка побудови й функціонування. Принцип публічності та 

прозорості. Люстрація влади. Інститути влади та громадянського суспільства: їх 

взаємодія. Роль територіальної громади у публічному управлінні. Недержавні 

інституції публічного адміністрування. Роль та місце еліти в державному 



управлінні. Самоорганізація населення та вплив держави на цей процес. 

Державне управління та місцеве самоврядування. Сфери управління та 

компетенції місцевого самоврядування. Співвідношення муніципальної 

публічної влади та місцевого самоврядування. Поняття децентралізації: сутність, 

цілі, особливості. Поняття централізації: сутність, цілі, особливості. Поняття 

деконцентрації: сутність, цілі, особливості. Субсидіарність як фундаментальний 

принцип публічного адміністрування. Самоорганізація суспільства та ризики для 

держави. Сепаратистські тенденції: світовий досвід розв'язання складної 

проблеми. Конфліктність суспільних мас та роль публічного адміністрування у 

регулюванні конфліктів. Конфлікт і консенсус як способи їх розв'язання. 

Інновації у публічному адмініструванні. Інноваційний потенціал. Інноваційна 

стратегія України. Закон України "Про державну службу". Державна політика 

інформатизації суспільства. Сутність та моделі електронного урядування.. 

Засоби масової інформації та їх роль у публічному адмініструванні. 

 

Блок питань № 3 

 

Загально-державний механізм публічного адміністрування. 

Адміністративно-управлінські процеси. Формування цінностей та побудова 

«дерева цілей» публічного адміністрування. Публічне адміністрування як процес 

вироблення, 

прийняття та виконання управлінських рішень. Типологія 

державно-управлінських рішень. Співвідношення цілей, ресурсного 

забезпечення та засобів досягнення поставлених цілей у публічному 

адмініструванні. Роль конкуренції в процесі прийняття рішень. Регіональні 

механізми публічного адміністрування та їх узгодженість. Спеціальні механізми 

адміністрування соціально-економічних процесів. Методи та стилі публічного 

адміністрування. Демократичне врядування як інструмент публічного 

адміністрування. Демократія, авторитаризм та тоталітаризм. Бюрократія в 

системі публічного адміністрування. Антикорупційна діяльність у сфері 

публічного адміністрування. Визначення ефективності та результативності 

публічного адміністрування. Ефективність державного управління та місцевого 

самоврядування. Економічна ефективність. Соціальна ефективність. 

Інноваційно-інвестиційна ефективність. Ефективність проекту. Критерії відбору 

підходу до визначення ефективності у публічному адмініструванні. 

Комплексний та системний характер визначення ефективності публічного 

адміністрування. 

 

Блок питань № 4. 

 

Публічна сфера-єдність економічної, соціальної та політичної сфер. 

Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері. Соціальні 

інститути та їх роль у життєдіяльності суспільства. Психологія мас. Особистість 

і проблеми соціалізації. Публічне адміністрування та економіка. Держава як 

суб'єкт політичної влади та економічна влада. Взаємозв'язок і взаємозалежність 



політичної та економічної влади. Процес планування місцевого економічного 

розвитку. Антимонопольна політика держави. Монополізм, його сутність, типи, 

форми та наслідки. Планування та прогнозування суспільно-політичних 

процесів у державі. Критерії відбору методів дослідження соціальної складової 

публічного адміністрування. Кадрова політика у публічному адмініструванні. 

Публічні службовці та посадові особи. Посада публічного службовця як 

первинна структурна одиниця державного органу, її сутність і 

соціально-управлінська роль. Система освіти публічних службовців. 

Стратегічний підхід у адміністративній роботі публічного службовця. Етичні 

принципи у публічному адмініструванні. Корупція як порушення норм 

професійної етики. Професійні та особисті якості публічного службовця. Засоби 

виховання публічних службовців. Роль населення у вихованні публічних 

службовців. Притягнення до відповідальності за порушення етичного кодексу 

публічного службовця. Роль мотивації публічних службовців для підвищення 

ефективності демократичного врядування. 


