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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" 

ОСВІТНЬОГО РІВНЯ "МАГІСТР" 
 

Блок питань № 1 

Держава і розвиток інститутів громадянського суспільства. Забезпечення 

ефективності публічного управління: виклики і можливості. Публічне 

управління: цілі, принципи та завдання. Конституційні засади державного 

управління в Україні. Норми Конституції України та міжнародних документів 

щодо утвердження та забезпечення прав громадян України на участь в 

управлінні державними справами. Політичний та адміністративний аспекти 

державного управління. Політико-правовий розвиток України як чинник 

здійснення реформ. Геополітичні виклики та загрози для України в умовах 

глобалізації суспільства. Зовнішні пріоритети України та нові моделі 

стратегічного партнерства. Реформа системи національної безпеки та оборони 

України. Формування інституційного підґрунтя політики реформ. Реалізація 

модернізаційних стратегій в умовах глобальної кризи. Національна стратегія 

України у сфері прав людини.  

Державне управління і місцеве самоврядування в умовах здійснення реформ. 

Сучасний стан і проблеми розвитку місцевої демократії, впровадження нових 

форм самоорганізації населення. Внутрішні реформи в Україні в контексті 

виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Адміністративно-

територіальна реформа в Україні. Інноваційний зміст адміністративної реформи 

в Україні. Головні напрями децентралізації влади та реформування місцевого 

самоврядування: стан та проблеми. Децентралізація влади та забезпечення 

економічного розвитку регіонів. Реформа агропромислового комплексу. 

Земельна реформа в Україні: проблеми реалізації та шляхи їх вирішення. 

Модернізація структури економіки і зростання національної 

конкурентоспроможності: проблеми, шляхи вирішення. Перспективи 

економічного розвитку України в умовах глобалізаційних процесів. Державне 

регулювання кризових ситуацій в економіці. Основні напрями регуляторної 

політики в Україні. Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки України в 

умовах глобалізації. Шляхи поліпшення бізнес-клімату в Україні. Кластерний 

підхід. Бюджетно-податкова політика України. Міжбюджетні відносини в 

умовах реформування бюджетної системи. Стратегічне планування і 

особливості бюджетного процесу в Україні. Вплив сучасної суспільно-

політичної і економічної ситуації України на імідж публічного управління. 

Державний менеджмент в умовах здійснення адміністративних реформ. Шляхи 

модернізації базових секторів економіки.  

Соціальний розвиток і соціальна політика України. Соціальна держава: 

проблеми формування в умовах трансформації українського суспільства. 



Механізми реалізації соціальної політики в умовах реформ. Державні стандарти 

соціальних послуг: проблеми впровадження і шляхи їх вирішення. Основні 

принципи управління якістю соціальних послуг. Реалізація реформи медичного 

обслуговування у регіонах України. Пріоритети реформування системи освіти в 

Україні та шляхи їх реалізації на регіональному рівні. Стратегічна мета й 

основні принципи гуманітарної політики України. Державна політика щодо 

розвитку соціально-трудових відносин в Україні. Збереження і розвиток 

трудового потенціалу в Україні. Актуальні проблеми гендерної рівності в 

Україні. Гендерна демократія і українська перспектива. Розвиток людського 

капіталу – стратегічний пріоритет державної політики. Освіта і наука, 

інформаційний розвиток – інвестиції в людський капітал.  

Комунікації в державних інституціях. Інформаційне законодавство України: 

проблеми адаптації до міжнародних стандартів. Державна політика розвитку 

інформаційного суспільства й електронного урядування: сутність, мета, 

стратегія і механізми реалізації. Державне регулювання медіа-простору: 

світовий досвід для України. Електронне урядування в України як новий об’єкт 

правового регулювання. Електронне врядування на державній службі. 

Електронний уряд. Надання державних послуг з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. Використання сучасних 

інформаційних технологій та ефективних комунікацій органами влади. Медіа, 

бізнес, громадськість, влада: взаємодія в умовах реформ. Інформаційні служби 

в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Влада і 

громада: проблеми взаємодії. Ділове спілкування і забезпечення його 

ефективності. Економічне і політичне обґрунтування необхідності проведення 

громадських слухань. Публічно-приватне партнерство в системі публічного 

управління. Культура демократичного врядування як основа інституційних 

реформ в Україні. Політичний діалог влади й електорату у процесі формування 

представницьких органів влади. 

 

Блок питань № 2 

 

Місцевий та регіональний розвиток, повноваження та можливості органів 

місцевого самоврядування. Правові засади місцевого самоврядування. Форми і 

механізми участі громадян в місцевому самоврядуванні. Інструменти 

проведення ефективного політичного діалогу між органами місцевого 

самоврядування й органами державної влади. Соціальна мобілізація та її вплив 

на процеси децентралізації. Посилення ролі неурядових організацій у 

виробленні і впровадженні регіональної політики. Матеріальна і фінансова 

основа місцевого самоврядування в Україні. Стратегічне планування як 

інструмент для визначення напрямів регіонального економічного розвитку. 

Промислова політика та її роль в економічному розвитку регіону. Поліпшення 

бізнес-клімату в регіоні та залучення інвестицій. Механізми регулювання 

інвестиційної діяльності. Розвиток регіонів України зусиллями влади, 

громадськості й соціально відповідального бізнесу.  

Нова регіональна політика як складова посткризового відновлення. 

Регіональний розвиток та реформа міжбюджетних відносин. Механізми 

державного управління розвитком депресивних регіонів України на засадах 



впровадження випереджальних (форвард) стратегій. Стратегічне планування як 

регулятор ринкових відносин. Стратегічний кадровий менеджмент у системі 

стратегічного управління. Сучасна система стратегічного планування в Україні 

на центральному, регіональному і місцевому рівнях. Європейський досвід 

стратегічного планування розвитку територій і напрями його використання в 

Україні. Формування і впровадження програм підвищення 

конкурентоспроможності територій в Україні. Регіональний вимір 

євроінтеграційної стратегії України: регіональний розвиток і міжрегіональне 

співробітництво. Механізми підвищення ефективності публічного управління в 

регіоні. Особливості технологізації управління конкурентоспроможністю 

регіону. Проект як форма вирішення питань місцевого розвитку. Управління 

проектами і впровадження стратегій розвитку територій. Роль децентралізації в 

системі публічного менеджменту. Розвиток партнерства між місцевою владою і 

недержавним сектором у сфері надання громадських послуг. Публічна 

дипломатія і лобіювання громадських інтересів на місцевому рівні. Проблеми 

використання інструментів і механізмів участі громадськості у прийнятті 

рішень на місцевому рівні. Особливості менеджменту в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування. Формування позитивного іміджу 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Самоменеджмент 

керівника. 

 

Блок питань №3 

 

Історія становлення та розвитку державної служби України. Реформування 

державної служби України: пріоритетні напрямки. Сучасний стан правового 

забезпечення державної служби в Україні. Професіоналізація державної служби 

України. Шляхи забезпечення професіоналізації державної служби і служби в 

органах місцевого самоврядування. Модернізація державної служби: проблеми 

і шляхи вирішення. Державна служба в країнах-членах ЄС: результати реформ, 

досвід для України. Розвиток демократії і демократична освіта в Україні. 

Демократичні стандарти в діяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування. Сучасний кадровий менеджмент в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування. Реформа управління 

персоналом на державній службі і службі в органах місцевого самоврядування 

в Україні. Шляхи забезпечення ефективності взаємодії органів влади з 

представниками інтелектуальної еліти, науки, бізнесу, громадськістю та 

політичними партіями. Моніторинг і оцінка як інструменти ефективного 

управління державним сектором. Розробка і впровадження підходу до 

управління персоналом на основі компетенції: європейський досвід і 

перспективи впровадження в Україні. Аутсорсинг функцій кадрового 

менеджменту і його еволюція в сучасних умовах. Професійне навчання і 

розвиток лідерства в системі публічного управління. Психологічні основи 

управлінської компетентності керівника на державній службі. Запровадження 

нових принципів державної служби і служби в органах місцевого 

самоврядування в умовах реформ і викликів суспільства. Стратегічне лідерство 

в управлінні людськими ресурсами в системі державного управління. Підходи 

до управління ризиками і викликами в публічному управлінні. Процедури і 



механізми управління розвитком системи державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування на засадах корпоративного лідерства. Європейські 

норми і стандарти публічного управління: перспективи впровадження в 

Україні. Європейські цінності і правова держава – виклики для державної 

служби і служби в органах місцевого самоврядування.  

Стратегія і тактика ведення переговорів. Правові і практичні аспекти організації 

і ведення кадрової роботи в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування. Контроль й оцінювання управлінської діяльності. Управління 

змінами та інноваціями в органах влади. Проблеми якості управлінських послуг 

в Україні на сучасному етапі. Досвід країн розвиненої демократії щодо надання 

державних послуг органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування. Запровадження системи управління якістю в діяльність 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Управління 

інноваціями в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.    

Державна політика: аналіз і здійснення в Україні. Розробка і прийняття 

управлінських рішень. Залучення громадян до процесу вироблення і реалізації 

державних рішень. Аналітичний документ як інструмент підготовки 

управлінських рішень. Політичний моніторинг і оцінювання в системі 

аналітичного забезпечення процесів державного управління. Принципи і 

механізми формування й оновлення управлінської еліти в Україні. Політико-

управлінська культура державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування: стан, суперечності розвитку і шляхи адаптації до стандартів 

ЄС. Концептуальні засади трансформації владних інститутів, процесу 

вироблення і здійснення публічної політики в Україні. Психологічні засади 

управлінської діяльності. Управління організаційними конфліктами. Проблема 

«професійного вигорання» керівника і підлеглих у системі державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування. Розвиток організаційної 

лояльності і професійної мотивації персоналу в системі державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування. Психологічні основи прийняття 

управлінських рішень. Керівник-лідер як суб’єкт комунікативної діяльності. 

Стилі лідерства. Феномен лідерства у сфері державної служби і служби в 

органах місцевого самоврядування. Управління конфліктами в управлінській 

діяльності. Методи і засоби конструктивної критики. Професійна етика 

державного службовця. Діловий і службовий етикет в державній службі й 

службі в органах місцевого самоврядування. Професійна культура державних 

службовців й посадових осіб місцевого самоврядування.  

Природа корупції в Україні: суперечності, ризики, проблеми. Запобігання і 

протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування. Стан і тенденції боротьби з корупцією в Україні. Національна 

антикорупційна політика: причини, наслідки, механізми протидії корупції. 

Адміністративні правопорушення корупційного характеру у владних 

інститутах. Шляхи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності державних службовців. Міжнародне співробітництво в контексті 

формування національної антикорупційної політики України. Взаємодія органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування з інститутами 

громадянського суспільства у вирішенні проблем протидії корупції.  

 


