
1 

 

 



2 

 

ВСТУП 

 

Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітнього 

ступеня «бакалавр» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» освітньої програми «Публічне управління та 

адміністрування» підготовлена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра. 

Вступне фахове випробування складається з тестової перевірки якості 

знань отриманих абітурієнтами на основі здобутого освітнього ступеня / 

освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Вступне фахове випробування проводиться з метою виявлення рівня 

підготовки вступника, визначення ступеня володіння професійними знаннями 

для подальшого опанування освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне 

управління та адміністрування». 

До складу програми вступних фахових випробувань увійшла тематика 

програм нормативних дисциплін. 

Основний зміст складається з трьох дисциплін: 

1. Політологія. 

2. Економічна теорія. 

3. Теорія та історія публічного управління. 

Програма вступних випробувань складається з наступних розділів: 

1. Вступ. 

2. Основний зміст. 

3. Критерії оцінювання знань вступників. 

4. Список рекомендованих джерел. 
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1. Основний зміст 

 

Розділ 1. Політологія 

 

Сутність політичної влади. Визначення влади в нормативно 

формалістичній,   органістичній, суб’єктно – психологічній, індивідуально-

соціологічній та марксистській концепціях. 

Політика як засіб регулювання економічних, соціальних і духовних 

відносин у суспільстві. Політична міфологія Стародавнього Єгипту (Повчання 

Птахотена, Ахтоя, Аменомоне); Вавилону (Кодекс законів Хамурапі); Персії 

(праця Заратустри «Авеста»). Релігійно-міфологічна політична філософія 

Стародавньої Індії (Закони Ману; Буддизм; трактат «Артхашастра», автором 

якого вважається Каутилья (Чанакья)). Патріархально-патерналістська 

політична думка Стародавнього Китаю (Конфуціанство; Моїзм; Легізм; 

Даосизм). 

Логіко-понятійне обґрунтування політики у Давній Греції: політичні ідеї 

та ідеальна держава Платона; політичне вчення Аристотеля. Політико-правові 

вчення Стародавнього Риму (Марк Аврелій Антоній, Цицерон, Сенека, 

Епіктет). 

Поняття влади, її походження, сутність та структура. Основні види влади. 

Поняття політичної влади, її природа, сутність та ознаки. Сучасні теоретичні 

трактування політичної влади. 

Політико-владна легітимність. Основні типи   легітимності. Основні типи 

та функції політичних еліт. Основні напрямки сучасних елітарних теорій. 

Основні функції та типологія політичних лідерів 

Політична системи суспільства, її структура і функції. Основні теорії 

політичних систем. Політичний режим як якісна характеристика політичної 

системи суспільства. Основні типи політичних режимів: демократичний тип; 

авторитарний тип; тоталітарний тип. 

Представницька, безпосередня і плебісцитарна форми демократії, їх 

сильні і слабкі сторони. Сучасні теорії демократії: колективістські, 

плюралістичні (групові) та ліберальні (індивідуальні) концепції демократії. 

Поняття держави. Держава як ядро політичної системи суспільства, її 

суть та основні концепції походження. Основні ознаки держави та її історичні 

типи. Структура держави та її основні функції. Форми державного правління 

та форми державно-територіального устрою; їх різновиди. 

Громадянське суспільство і правова держава: ідеал і дійсність. 

Становлення і розвиток демократичної, правової і соціальної держави в 

сучасній Україні. 

Поняття політичної партії; походження, сутність, ознаки та функції 

політичних партій. Типологія сучасних політичних партій. Поняття «партійна 

система»; сутність та типи партійних систем. Поняття «група інтересів» і 

«громадсько-політичний рух». Роль і місце громадсько-політичних 

організацій та рухів у політичній системі суспільства. 
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Сутність політичної культури, її структура і функції. Основні типи 

політичної культури; політичні субкультури. Політична соціалізація як процес 

освоєння суб’єктом політико-культурних цінностей та форм поведінки. Етапи 

та основні типи політичної соціалізації. Поняття політичної свідомості, її 

сутність, структура та функції. Основні типи політичної свідомості. 

Політична психологія як елемент політичної свідомості, її структура та 

функції. Основні типи і види політичних процесів. Політична діяльність, її 

структура і види. Політична участь як найважливіша характеристика 

політичного процесу. Місце і роль політичних конфліктів у політичних 

процесах. 

Світовий політичний процес, його суб’єкти, закономірності, тенденції та 

характерні риси. Форми, закономірності і тенденції міжнародної політики.  

Національна держава – головний суб’єкт міжнародних відносин. Місце 

України в сучасному геополітичному просторі. 

 

Розділ 2. Економічна теорія 

 

Зародження економічних знань. Становлення і основні етапи розвитку 

економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної 

теорії. Розвиток економічної думки в Україні. Предмет економічної теорії і 

його тлумачення різними школами. Економічне мислення, його види та роль у 

розумінні економічного життя суспільства. Економічні закони, принципи і 

категорії. Система економічних законів. Методологічні аспекти пізнання, 

механізму дії та використання економічних законів. Методи пізнання 

економічних процесів і явищ. Загальні та спеціальні методи наукового 

пізнання та їх використання. Функції економічної теорії. Місце економічної 

теорії в системі економічних наук. 

Економічні потреби та інтереси, їх сутність та види. Економічний закон 

зростання потреб. Економічні потреби та інтереси - рушійна сила соціально- 

економічного розвитку. Формаційний та цивілізаційний підходи до 

періодизації суспільного розвитку. Економічна система, її сутність, цілі та 

основні структурні елементи. Типи економічних систем та їх еволюція. 

Власність як економічна категорія. Місце і роль власності в економічній 

системі. Суб'єкти та об'єкти власності. Власність та право власності. Види і 

форми власності та форми господарювання. Плюралізм форм власності в 

сучасній ринковій економіці. Новітні тенденції у розвитку відносин власності 

у світі та в Україні. Людина в економічній системі як виробник, суб'єкт 

виробничих відносин, споживач та кінцева мета суспільного виробництва. 

Виробництво як основа життя та розвитку суспільства. Зміст і структура 

суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво, їх 

сутність і взаємозв'язок. Основні фактори суспільного виробництва та їх 

взаємозв'язок. 

Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне, їх суть 

та основні риси. Умови виникнення товарного виробництва. Проста і 
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розвинена форми товарного виробництва, їх спільні риси та відмінності. 

Товарне виробництво як основа ринкової економіки та його роль в 

економічному розвитку суспільства. 

Економічні та неекономічні блага. їх властивості та класифікація.  Товар 

– елементарна форма товарного господарства. Відмінність товару від 

продукту. Властивості товару: споживча вартість і вартість. Альтернативні 

теорії формування вартості товарів і послуг. Цінність товару. Корисність 

товару, її вимір. Закон спадної корисності. Закон вартості, його сутність, 

функції та еволюція. 

Гроші як субстанціональна категорія ринкового господарства. Концепції 

виникнення та суті грошей. Специфіка вартості грошей. Функції грошей та їх 

еволюція. Грошовий обіг та його закони. Створення грошової системи в 

Україні. Суть валютного ринку, його види і функції. Конвертованість грошей, 

умови і механізм її здійснення. Валютні курси. Суть, причини та види 

інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна державна 

політика. 

Інституціональні основи становлення і функціонування ринкової 

економіки. Сутність ринку і альтернативні теорії його визначення. Попит і 

пропозиція як елементи ринку. Взаємодія попиту і пропозиції з ціною. 

Еластичність попиту і пропозиції. Закон попиту і пропозиції. 

Сучасні національні моделі ринкової економіки. Особливості ринкових 

відносин в Україні. Підприємство як суб'єкт ринку. Цілі та функції 

підприємства. Організаційні та правові форми підприємства та їх 

класифікація. Посередники на ринку. Держава як суб'єкт ринкового 

господарства. Цілі, функції та механізми впливу держави на ринкову 

економіку. 

Конкуренція і монополізм як основоположні атрибути ринкової 

економіки. Суть конкуренції, умови її виникнення та розвитку. Закон 

конкуренції та механізм його дії. Функції конкуренції. Переваги і недоліки 

конкурентного механізму. 

Монополізація економіки: причини, форми, наслідки. Концентрація та 

централізація капіталу як умови виникнення монополії. Критерії та межі 

монополізації економіки. Форми монополістичних об'єднань. Негативні 

наслідки монополізації економіки. Антимонопольна політика і 

антимонопольне законодавство. 

Структура авансованого капіталу. Капітал і витрати виробництва. 

Концепції витрат виробництва. Види витрат виробництва та особливості їх 

динаміки. Прибуток (дохід) на капітал і фактори, що його визначають. Маса і 

норма прибутку. Економічна роль прибутку. 

Сфера обігу в ринковій економіці. Сутність, функції та місце сфери обігу 

у ринковій економіці. Сфера обігу як сфера функціонування товарного та 

грошового обігу торговельної та торговельно-посередницької діяльності, 

вантажного транспорту, торговельно-мінових та кредитних відносин, 

торговельного та позичкового капіталу. 

Сучасні форми торговельного підприємництва. Оптова та роздрібна 
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торгівля. Перспективи розвитку роздрібної торгівлі. Товарна біржа. 

Сутність, види та джерела формування доходів. Види доходу. Сутність та 

механізм розподілу доходів. Функціональний та персональний розподіл 

доходів. Форми розподілу доходів за трудові результати та економічну 

діяльність. 

Заробітна плата як ціна товару «робоча сила» та форма розподілу за 

результатами праці. Функції заробітної плати. Форми та системи заробітної 

плати. Почасова та відрядна (поштучна) заробітна плата. Тарифна система 

заробітної плати. Номінальна та реальна заробітна плата. Організація 

заробітної плати в умовах ринкової економіки. Мінімальна заробітна плата. 

Соціальні аспекти економічних відносин. Рівень та якість життя 

населення. Прожитковий мінімум. Бідність і процеси маргіналізації 

населення. Еволюція соціальної структури суспільства. 

Необхідність та сутність системи соціального захисту населення. Основні 

елементи механізму соціального захисту. Державне регулювання розподілу 

доходів. Роль держави у забезпеченні соціального захисту  в умовах переходу 

до ринкової економіки. 

Зайнятість: сутність і форми. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, 

неповна зайнятість та рівень безробіття. Види і форми безробіття. Фактори, 

що обумовлюють безробіття. Цілі, принципи та механізм державного 

регулювання зайнятості. 

Науково-технічна революція і розвиток агропромислової індустрії. АПК: 

функції і структура. Реформування аграрних відносин, відносин власності на 

землю в Україні. Державна політика регулювання та підтримка 

сільськогосподарського виробництва. 

Взаємозв'язок економічної теорії та економічної політики. Еволюція 

економічних поглядів та роль держави в економіці. Необхідність і межі 

державного регулювання ринкової економіки. Держава як суб'єкт економічної 

системи. Теоретичні погляди на роль держави в економіці та їх еволюція. 

Кейнсіанська і неокласична моделі регулювання економіки. Співвідношення 

державного і ринкового механізмів регулювання національної економіки. 

Економічні функції держави. Місце і роль держави в командній 

економіці. Економічні функції держави в сучасній ринковій економіці. Суть і 

методи антимонопольної політики держави. Форми, методи та інструменти 

державного регулювання економіки. Правові, економічні та адміністративні 

методи. Прямі та непрямі методи. Економічне зростання: сутність, типи і 

фактори. Основні моделі економічного зростання. 

Глобалізація як новий стан розвитку інтеграційних процесів у світовій 

економіці. Економічні основи й передумови глобальних проблем людства. 

Класифікація глобальних проблем. Необхідність і форми співробітництва у 

вирішенні глобальних економічних проблем. 
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Розділ 3. Теорія та історія публічного управління 

 

Управління як суспільний інститут. Поняття «соціальне управління», 

«державне управління» і «публічне управління», «публічне врядування». 

«публічне адміністрування». «Публічна влада»: поняття та особливості. Галузь 

науки «Публічне управління та адміністрування» в сучасній Україні як 

науково-практичний тип знання. її функції і структура. Теорія публічного 

управління. її об’єкт, предмет і понятійно-категорійний апарат. Світові 

тенденції еволюціонування держави як суб’єкта управління суспільними 

процесами. Обумовленість публічного управління вектором історичної 

еволюції, соціальною сутністю і формами держави. Роль науки у вирішенні 

актуальних проблем реформування системи публічного управління. 

Сутність багаторівневого врятування та багаторівневого управління, 

глобальне врятування, європейське врядування. Ідеальні типи багаторівневого 

управління. Рівні публічного управління: центральний, регіональний, 

місцевий. Інституційні засади багаторівневого управління. Спрощення 

законодавства: секторальний підхід; використання експертного середовища; 

доступ громадськості. Основні фактори, що впливають на транспортування, 

імплементацію та правозастосування законодавства. Організаційна структура 

різних рівнів публічного управління та координація діяльності. 

Джерела виникнення та етапи становлення адміністративної науки. 

Камералістика. Стаття В. Вільсона «Вивчення адміністрації» (1887). 

Концепція раціональної бюрократії М. Вебера. Світові наукові школи 

управління. Державно-управлінська проблематика в українській політичній і 

філософській думці. Основні теорії управління суспільством і державою: 

громадянське суспільство як суб’єкт публічного управління; публічне 

управління та публічна політика / влада / держава. Сучасні теорії і концепції 

публічного управління: концепції New Public Management (NPM), Governance. 

New Public Governance (NPG). Neo-Weberian State (NWS), демократичного 

врядування. Сучасні зарубіжні теорії і концепції публічного управління: 

особливості їх застосування у вітчизняній практиці державотворення. 

Концепція демократичного врядування. її переосмислення з урахуванням 

визначених пріоритетів розвитку держави. 

Поняття «закономірності», «принципи», «універсальні принципи» і 

«принципи публічного управління». Класифікація принципів публічного 

управління і особливості їх застосування. Принципи демократичного 

врядування. Практика врахування закономірностей і застосування принципів у 

процесі розбудови сучасної системи публічної влади і управління в Україні. 

Системний підхід в публічному управлінні. Теорія систем О. Богданова. Рівні 

організації системи. Системно-синергетичний підхід. Система публічного 

управління: сутність та складові. Соціальна система. Цілепокладання. 

Суб’єкти та об’єкти публічного управління. Види організаційних зав’язків. 

Координація. Ієрархічні структури. 

Визначення цілей в публічному управлінні. Ієрархія цілей в публічному 

управлінні та «дерево цілей». Функції публічного управління: поняття і 



8 

 

класифікація. Організаційно-функціональна структура публічного управління. 

Принципи формування організаційно-функціональної структури публічного 

управління. 

Світові тенденції еволюціонування держави як суб’єкта управління 

суспільними процесами. Концепція спроможностей держави. Обумовленість 

публічного управління вектором історичної еволюції, соціальною сутністю і 

формами держави. Традиційна, раціональна і сервісна (маркетингова) моделі 

публічного управління. Соціальний механізм публічного управління в 

демократичному суспільстві. Суспільні виклики і особливості регулюючого 

впливу держави на процеси соціально-економічного розвитку. Публічне 

управління в окремих секторах економіки та сферах життєдіяльності 

суспільства: загальні підходи. Публічні послуги. Особливості публічного 

управління складовими публічної сфери в особливих умовах. 

Соціальний механізм публічного управління в демократичному 

суспільстві.  Суспільні виклики і особливості регулюючого впливу держави на 

процеси соціально-економічного розвитку. Публічне управління в окремих 

секторах економіки та сферах життєдіяльності суспільства: загальні підходи. 

Державні механізми, механізми державного правління та механізми 

державного регулювання: співвідношення понять. Механізм державного 

управління: структура і основні складові. Політичний та інституційний 

механізми державного управління: узгодження інтересів. Правовий, 

організаційний та економічний механізми забезпечення ефективності 

публічного управління. 

Публічно-управлінська діяльність і її основні форми. Процес публічного 

управління. Технологія публічно-управлінської діяльності. Адміністративний 

менеджмент. Результативність і ефективність публічного управління. Критерії 

і показники ефективності публічного управління. Методика і технологія 

оцінювання результативності та ефективності публічно-управлінської 

діяльності. Управління якістю в органах публічної влади: процесний підхід. 

Типове й унікальне в публічному управлінні. Взаємозв’язок ідеології, 

технології і стилю в публічному управлінні. 

Результативність і ефективність публічного управління. Оцінювання 

результативності та ефективності публічного управління: критерії і показники. 

Методика і технологія оцінювання результативності та ефективності публічно-

управлінської діяльності. 

Системний підхід в управлінні суспільними процесами. Система 

публічного управління, її структура, види і зовнішнє середовище. Суб’єкт і 

об’єкт публічного управління. Обумовленість публічного управління вектором 

історичної еволюції, соціальною сутністю і формами держави. Державно- 

управлінські відносини і прямі та зворотні зв’язки в системі публічного 

управління. Класифікація цілей публічного управління. Особливості процесу 

цілевизначення. Ієрархія цілей і «дерево цілей» публічного управління. 

Поняття функції публічного управління, її предмет і зміст. Класифікація 

функцій публічного управління. Функція надання адміністративних послуг. 
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Організаційно-функціональна структура публічного управління і принципи її 

формування. Забезпечення горизонтальних взаємодій у державному апараті.  

Адміністративні реформи XX століття: причини, основні типи, напрями. 

Децентралізація державного управління як основний лейтмотив 

адміністративного реформування Франції. Досвід адміністративної реформи 

Польської Народної Республіки. «Інтраресіональна» та «інтеррегіональна» 

політика. 

Європейський адміністративний простір: концепції, принципи, основні  

характеристики. Сутність «глобальної революції» в публічному управлінні і 

обумовлюючі її чинники.  Стратегія адміністративних реформ у країнах 

Східної Європи. Етапи реалізації адміністративно-територіальної реформи у 

Чехії, Словаччині. 

«Глобальне» реформування публічного управління: концептуальні засади 

та основні моделі. Сучасні моделі реформування публічного управління: 

світовий досвід для України. Траєкторії відбору зарубіжного досвіду- дія 

перетворення моделей публічного управління. Концепція об'єднавчого 

врядування. Досвід європейської моделі об’єднаного урядування. Роль і місце 

реформи публічного управління в руслі євроорієнтаційних перетворень Грузії. 

Результати і перспективи реформування системи  державного управління 

Республіки Молдова. 

Національна традиція публічної влади й управління. Перші державні 

утворення на території сучасної України. Структури влади й управління і 

пряме народовладдя в Київській Русі. Реформи Володимира Великого. 

Запровадження Магдебурзького права в українських землях. Литовські 

статути. Ідеологічні і політико-правові засади розбудови національної держави 

у добу козацтва. Запорозька Січ - особлива форма української національної 

державності з широким козацьким самоврядуванням. Конституція Пилипа 

Орлика і її значення на сучасному етапі національного державотворення. 

Публічне управління в Україні в період занепаду Козацько-гетьманської 

держави: органи Російської імперії для управління Україною; ліквідація 

Гетьманства, полково-сотенного устрою, Запорозької Січі; запровадження 

губернського адміністративного устрою. Реорганізація центрального апарату 

управління в Російській імперії на початку XIX ст. і відміна Магдебурзького 

права на українських землях. Станове самоуправління і адміністративно-

бюрократичний апарат. 

Політико-правовий статус українських земель у складі Австрійської 

імперії і Австро-Угорщини. Надання Галичині так званої Станової Конституції 

зі своїм власним Становим Сеймом (1817 р.). Система органів державної влади 

і місцевого самоуправління на західноукраїнських землях після прийняття 

другої Австрійської конституції (1867 р.). Національне представництво в 

органах влади Австро-Угорщини. 

Відродження української державотворчої традиції в конституціях і 

конституційних проектах кінця XIX ст. - початку XX ст. Ідейна, теоретична і 

політико-правова основа організації публічної влади і управління в роки 

визвольних змагань (1917-1920). Генеральний секретаріат - перший уряд 
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автономної України. Засади організації публічної влади і управління в 

Конституції УНР. Інститути державної влади і управління в Українській 

Державі (Гетьманаті). Апарат державного управління в УНР у період 

директорії. Проект конституції УНР О. Ейхельмана. Структури органів 

державної влади й управління в Західно-Українській Народній Республіці 

(ЗУНР). Акт злуки і його значення. Історична спадщина як джерело досвіду і 

складова інституційних реформ.  

Встановлення радянської влади в Україні. Реформи адміністративно-

територіального устрою в Радянській Україні у 20-ті-30-ті рр. XX ст. Нова 

економічна політика (НЕП). Українські землі в роки Другої світової війни. 

Спроби відновлення української державності у 30-ті - 40-ві роки XX ст. 

Управління окупованими територіями України - 1941-1944 рр. Реформи і 

контрреформи після завершення Другої світової війни. «Політика перебудови» 

і розпад СРСР. Відродження демократичних традицій публічної влади і 

управління у перші роки після проголошення незалежності. 

Політико-адміністративний спадок незалежної Української держави. 

Розбудова системи публічного управління після проголошення незалежності (з 

1991 р). Виклики і загрози, що постали перед Україною на сучасному етапі, їх 

сутність і природа. Моделі реформування публічного управління:  

«вестмінстерська модель», «американська модель», гібридна модель. 

Особливості проведення реформ у відповідності до моделей реформування 

публічного управління зарубіжних країн. Особливості адаптації зарубіжного 

досвіду здійснення багаторівневого управління в умовах децентралізації. 

Проблема спроможності вітчизняного інституту держави: обумовлюючі 

чинники і магістральні напрями розв’язання. Угода про Асоціацію між 

Україною і ЄС як змістовий орієнтир всеосяжних інституційних змін. 

Ефективне багаторівневе врядування як запорука сталого розвитку, 

економічного зростання та боротьби з бідністю. 

 

2. Критерії 

оцінювання знань вступників з фахових дисциплін для здобуття  

освітнього ступеня «бакалавр»,  

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»  

освітня програма «Публічне управління та адміністрування» 

 

Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 

закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати лише одну правильну 

(найбільш повну) відповідь. 

 

1. Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 

максимальний бал (4 бали). 

2. Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то виставляється 0 

балів. 

3. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт, складає 200. 

4. Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 100. 
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