


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мета співбесіди – перевірка загальних знань з основ публічного 

управління та адміністрування, виявлення рівня знань та вмінь, необхідних 

для опанування освітньо-професійної програми «Публічне управління та 

адміністрування» за першим (бакалаврським рівнем) та мотивованості 

вступника до навчання. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Програма 

співбесіди призначена для осіб, які вступають на спеціальність 281 

Публічне управління та адміністрування для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншим напрямом підготовки і мають 

здібності до оволодіння знань, умінь і навичок у сфері природничо-

наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. 

Під час проведення співбесіди не допускається користування 

електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та 

іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної 

комісії. У разі використання вступником під час співбесіди сторонніх 

джерел інформації (у тому числі підказки), він відсторонюється від 

співбесіди, про що складається акт, в якому члени комісії вказують 

причину відсторонення та час.  

Вступники, які не з’явились на співбесіду без поважних причин у 

зазначений за розкладом час, до подальшої участі в конкурсі не 

допускаються. 

 

 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи публічного управління 

та адміністрування. Теоретичні підходи до розуміння публічного 

управління та адміністрування і його еволюція. Предмет та методологічна 

основа публічного управління та адміністрування (співвідношення понять 

«управління» та «публічне адміністрування»). Формування та розвиток 

ідей управління суспільством. Основні підходи до управління 

суспільством. 

Тема 2. Громадянське суспільство як суб’єкт / об’єкт публічного 

управління та адміністрування. Етапи формування громадянського 

суспільства. Основа та інститути громадянського суспільства. Функції та 

види громадянського суспільства. Громадянське суспільство як сфера 

формування єдиного комплексу цінностей та відносин.  

Тема 3. Закони та принципи публічного управління та 

адміністрування. Публічне управління як вид соціального управління. 

Виконавча влада і публічне управління. Основні риси управлінської 

діяльності. Поняття та види функцій публічного управління. Структура 

публічного управління. Призначення публічного адміністрування. 

Загальний закон соціального управління. Загальносистемні принципи 

публічного адміністрування. Централізація, децентралізація, 

деконцентрація влади. 

Тема 4. Форми та методи публічного управління. Поняття форм 

публічного управління та адміністрування. Види форм управління. Правові 

акти публічного управління. Відмінність актів публічного управління від 

інших документів та рішень. Поняття методів публічного управління. 



Переконання та примус у публічному управлінні. Методи прямого і 

непрямого управління. 

Тема 5. Публічне управління та адміністрування як процес 

вироблення, ухвалення та виконання управлінських рішень. 

Управління як визначальна функція публічного адміністрування. Система 

управління. Об’єкти та суб’єкти управління. Поняття управлінського 

рішення. Послідовність ухвалення управлінського рішення в публічному 

адмініструванні. 

 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Тема 1. Організація та реалізація публічного управління в 

Україні. Державна влада та її структура. Концепція єдності влади. 

Концепція розподілу влад. Організаційно-правовий та соціальні аспекти. 

Легалізація державної влади: поняття, особливості, характеристика. 

Структура механізму та органів публічної влади. Ефективність та 

результативність публічного управління: поняття, критерії, фактори. 

Тема 2. Органи виконавчої влади та організація їх роботи. 

Поняття органу виконавчої влади та його правовий стан. Компетенція, 

підвідомчість і повноваження. Види органів виконавчої влади. Центральні 

органи виконавчої влади. Порядок формування, склад і компетенція 

Кабінету Міністрів України. Загальні функції і система міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади України. Місцеві органи 

виконавчої влади. Порядок утворення та система місцевих державних 

адміністрацій. Структура та основи компетенції місцевих держаних 

адміністрацій. 

Тема 3. Місцеве самоврядування в Україні. Поняття місцевого 

самоврядування. Сучасні моделі місцевого самоврядування. 

Конституційне закріплення моделі місцевого самоврядування в Україні. 



Правова, територіальна основа, система та основні принципи місцевого 

самоврядування. Органи місцевого самоврядування: повноваження, 

система, організація роботи. Акти органів місцевого самоврядування. 

Тема 4. Державна служба в Україні. Поняття й основні принципи 

державної служби. Види державної служби. Правове регулювання 

державної служби. Класифікація посад державних службовців. Правовий 

статус державних службовців. Проходження державної служби. Види 

відповідальності державних службовців.  

Тема 5. Антикорупційна діяльність в сфері публічного 

управління. Поняття корупції та корупційних дій. Нормативно-правова 

база антикорупційної діяльності. Зони підвищеного ризику прояву 

корупції. Фактори запобігання виявам корупції в органах публічної влади. 

Тема 6. Територіальний розвиток і регіональна політика в 

Україні. Теоретичні засади регіонального управління. Регіональний та 

місцевий розвиток. Регіональна політика України в умовах економічної 

кризи. Проблеми регіонального розвитку: сутність, класифікація, підходи 

та концепції. Сучасні тенденції регіонального розвитку в Україні. Розвиток 

Південного регіону України. 

Тема 7. Управління освітою в Україні. Система освіти в Україні, її 

структура. Органи освіти: їх функції та структура. Управління освітою: 

принципи, методи та функції. Органи управління в освіті. Система 

державних органів і органів місцевого самоврядування.  

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

 

Рівень та його 
кількісна 

характеристика 

Характеристики критеріїв оцінювання знань 

Високий 

181 – 200 балів 

Усі запитання розкрито глибоко і повно, відповіді – на 

рівні самостійних роздумів з елементами творчого 

мислення. Абітурієнт вільно оперує поняттями, вміє 

аналізувати управлінські процеси.  

Достатній 

151 – 180 балів 

Абітурієнт демонструє володіння термінологією, 

елементами аналізу управлінських процесів, уміння 

вирішувати ситуаційні завдання, достатньо повні 

відповіді на всі запитання, які будуються на рівні 

самостійного мислення. Абітурієнт допускає окремі 

несуттєві помилки у відповідях, які не приводять до 

викривлення сутності. 

Задовільний 

100 – 150 балів 

Абітурієнт знає тільки основну частину програмного 

матеріалу, у нього виникають труднощі при аналізі 

управлінських процесів. Відповіді неповні та на рівні 

репродуктивного мислення. Абітурієнт вагається у 

виконанні практичних завдань, припускає помилки у 

судженнях. 

Незадовільний 

0 – 99 балів 

Відповіді безсистемні, мають багато суттєвих помилок. 

Абітурієнт не знає основної частини програмного 

матеріалу, не може використати теоретичні знання для 

аналізу управлінських процесів. Абітурієнт не вміє 

виконувати практичні завдання, аналізувати конкретні 

ситуації. 
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