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ПРОГРАМА 

 додаткового вступного випробування у формі співбесіди   

 з питань, що стосуються  державного управління  

зі вступниками на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 

магістрів за спеціальністю :  

281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

Підготовка на основі вищої освіти  

(за направленнями органів, установ державної влади та місцевого 

самоврядування)  

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 року № 789 

 

Коротка характеристика освітньої програми 

 

Публічне управління і адміністрування - це вид професійної діяльності, 

спрямованої на застосування конкретних форм і методів, управлінських 

інструментів у сфері державного управління та місцевого самоврядування, які 

забезпечують європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах 

запровадження у практику діяльності засад демократичного врядування. 

До програми увійшли питання з адміністративного менеджменту та основ 

економіки. 

Метою програми є визначення необхідного теоретичного рівня 

професійної підготовки молодших спеціалістів, які прагнуть отримати освіту за 

скороченою освітньо-професійною програмою підготовки “Магістр” за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Співбесіда повинна 

з'ясувати: чи абітурієнт має достатній рівень знань з дисциплін, які передбачені 

програмою співбесіди; чи володіє відповідною фаховою термінологією; чи вміє 

користуватися основними фаховими поняттями та розуміє їх взаємозв’язок. 

Вступник за результатами співбесіди допускається (або не допускається) до 

фахового вступного випробування. 

Для підготовки абітурієнтів пропонуються джерела, серед яких основна 

увага приділяється навчальним виданням, що є найкориснішими з точки зору 

засвоєння змісту певних тем.  



1. Державне управління 

  

Функції державного управління. Методи державного управління. Органи 

місцевого самоврядування та їх повноваження. Основні напрямки діяльності 

органів державного управління наукою та освітою. Адміністративно-правовий 

режим державного управління. Об’єкти державної власності, що знаходяться в 

управлінні місцевих державних адміністрацій. 

Повноваження Президента України. Діяльність Верховної Ради України 

та її повноваження. Контрольні повноваження Президента України. Основні 

напрями діяльності  органів державного управління економікою. 

Повноваження Прем’єр-міністра України. Повноваження Президента 

України в сфері виконавчої влади. Територіальна організація влади в Україні. 

Кабінет Міністрів України як  вищий орган в системі органів виконавчої влади. 

Структура системи органів виконавчої влади. 

Повноваження центральних органів виконавчої влади. Характеристика 

центральних органів виконавчої влади. Рішення центральних органів 

виконавчої влади. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним 

статусом. 

Підвідомчість, підконтрольність, підлеглість, підзвітність та 

відповідальність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Територіальні органи міністерств і інших центральних органів виконавчої 

влади. Основні завдання місцевих державних адміністрацій. Делеговані та 

додаткові повноваження місцевих державних адміністрацій 

Основні напрямки діяльності органів державного управління в сфері 

охорони природного середовища. Основні напрямки діяльності органів 

державного управління транспортом та зв’язком. Основні напрямки діяльності 

органів внутрішніх справ. Основні напрямки діяльності органів державного 

управління в сфері закордонних справ. Основні напрямки діяльності  органів 

державного управління в області технічного регулювання та споживчої 

політики. Організація управління телебаченням та радіомовленням. 



Правовий акт державного управління, його ознаки та відмінності від 

закону. Електронне урядування. Електронний уряд. Судовий контроль в сфері 

державного управління. Економічна оцінка ефективності функціонування 

органу державної влади. 

Унітарна та федеративна організація державного управління. Основні 

напрями діяльності органів державного управління в промисловості та паливно-

енергетичній сфері. Основні напрями діяльності державних органів в сфері 

оборони. Основні напрямки діяльності органів  державного управління в сфері  

регуляторної політики та підприємництва. Основні напрямки діяльності органів 

державного управління  сільським господарством. Основні напрямки 

діяльності  органів державного управління фінансами. Характеристика системи 

та компетенції органів державного управління в сфері юстиції. 

  

2. Державне управління в сфері соціальної політики 

   

Сутність  і зміст соціальної політики, її мета та завдання. Умови реалізації 

соціальної політики в Україні. Поняття «об’єкти та суб’єкти» соціальної 

політики. Функції держави як суб’єкта соціальної політики. Місце і роль 

політичних партій в реалізації завдань соціальної політики. 

Поняття «соціальна інфраструктура». Закони, закономірності й принципи 

її розвитку та функціонування. Нормативно-правове забезпечення соціальної 

політики в Україні. 

Сутність соціальної нерівності як суспільного явища. Основні риси 

соціально-класової структури сучасного українського суспільства. Система 

соціальних цінностей, що сформувалася в українському суспільстві. Соціальне 

партнерство та його роль у вирішенні соціальних проблем. 

Принципи здійснення державної політики зайнятості. Основні складові 

соціального захисту населення. Етапи  розвитку системи соціального захисту у 

світі. Основні функції соціального захисту. Основні види соціального 

забезпечення. Соціальний захист соціально вразливих категорій населення. 



Соціальне страхування та його функції. Виплати, що здійснюються через 

систему страхування. Що являють собою соціальні нормативи? Поняття 

соціального ризику та страхового тарифу. 

Поняття соціальної допомоги, її завдання. Адресність соціальної 

допомоги. Способи її адресування. Соціальні програми, їх роль у соціальній 

політиці. Захист і соціально-трудова реабілітація інвалідів. Соціальні служби, їх 

роль у здійсненні  соціальної політики. Механізми державного та недержавного 

фінансування соціальної сфери. Система фінансування соціальних заходів на 

підприємстві. 

Основні напрями реформування соціальної політики в Україні. Основні 

складові процесу реформування економічних основ етнонаціональних 

відносин. Пріоритетні напрями соціальної  політики регулювання соціально-

класових відносин. Сутність процесів соціальної стратифікації та соціальної 

мобільності. Основні умови оптимізації мовної політики. Основні завдання 

регулювання процесу розвитку соціальних відносин. Сутність соціальної 

безпеки людини і суспільства. 

Особливості діяльності громадських організацій як суб’єктів соціальної 

політики. Характеристика охорони здоров’я як галузі соціальної сфери. 

Характеристика освіти  як галузі соціальної сфери. Основні напрями держаної 

житлової політики. Роль соціальної політики у створенні умов для виконання 

сім’єю своїх основних функцій. 

  

3. Державне регулювання економіки 

   

Економічна політика держави та її види. Сучасні підходи та принципи 

державного регулювання економіки. Основні форми впливу держави на 

соціально-економічний розвиток країни. Методи державного регулювання 

економіки. 

Державний бюджет як головний засіб управління соціально-економічним 

розвитком країни. Доходи та видатки державного бюджету. Джерела покриття 



дефіциту державного бюджету. Цілі та суб’єкти  грошово-кредитної політики 

держави. 

Фінансові важелі державної підприємницької політики. Механізм 

державного регулювання підприємництва. Роль держави у становленні 

підприємницького середовища в Україні. Підприємництво як об’єкт 

державного регулювання. 

Соціальна сутність корупції та її негативні наслідки. Корупційні 

правопорушення та їх види. Механізм корупційних відносин. Фактори корупції 

в Україні. Основні засади протидії корупції. 

Розвиток науки як складова економічної політики. Форми та методи 

реалізації науково-технічної політики. Прямі та опосередковані методи 

науково-технічної політики. 

Основні напрямки співробітництва між Україною та ЄС. Перспективи 

України щодо ЄС. 

Система органів державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Завдання та 

принципи зовнішньоекономічної політики. Види зовнішньоекономічної 

діяльності. Адміністративні інструменти державного регулювання 

зовнішньоторговельної діяльності: ліцензування, квотування, державна 

монополія на зовнішню торгівлю окремими товарами. Методи стимулювання 

іноземних інвестицій. Державне регулювання інвестиційних процесів. 

Адміністративні, правові та економічні методи державного регулювання 

розвитку регіонів. Завдання та зміст програм економічного і соціального 

розвитку регіонів. Методика і порядок розроблення програм економічного і 

соціального розвитку регіону. 

Принципи формування місцевих бюджетів. Доходи місцевих бюджетів. 

Нормативи відрахувань загальнодержавних податків і зборів до місцевих 

бюджетів. Місцеві податки та збори.  Видатки місцевих бюджетів. 

Функції центральних державних органів і місцевих державних 

адміністрацій щодо регіональної економічної політики. Фінансово-економічна 

база місцевого самоврядування. Об’єкти комунальної власності. 
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