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ВСТУП 
 

Додаткове фахове випробування галузі знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування» для вступу в НМАПО імені П. Л. Шупика на навчання для 
здобуття ступеня магістра зі спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» передбачає перевірку розуміння абітурієнтом особливостей 
інституційної організації держави та суспільства в Україні, усвідомлення 
особливостей європейської інтеграції та врядування, перспективи 
реформування місцевого самоврядування та регіонального розвитку, а також 
бачення необхідності застосування інноваційних інформаційних технологій для 
потреб публічного адміністрування в цілому та у сфері охорони здоров’я 
зокрема. 

Додаткове фахове випробування зі спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування» проводиться в формі усної співбесіди. 

 
 

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
  
Додатковим фаховим випробуванням із спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» для абітурієнтів, які вступають у НМАПО імені 
П. Л. Шупика на навчання для здобуття ступеня магістра є основи публічного 
управління та адміністрування, в т. ч. у сфері охорони здоров’я. 

 
Основи публічного управління та адміністрування 

1. Чим відрізняється поняття «державне управління» від «публічного 
управління»? 
2. Громадянське суспільство в системі публічного адміністрування. 
3. Міжсекторальні відносини як основа публічного управління. 
4. Проблеми та перспективи формування партнерської взаємодії влади, 
бізнесу, громадського суспільства в Україні. 
5. Government Relations у структурі взаємовідносин влади, бізнесу та 
громадського суспільства. 
6. Інформаційні технології у публічному адмініструванні. 
7. Сутність публічно-приватного партнерства. 
8. Особливості формування публічно-приватного партнерства в Україні. 
9. Ринковий підхід як спосіб управління наданням державних послуг. 
10.  Публічна сфера та її роль у формуванні публічної політики 
11. Інституціоналізація взаємодії органів публічної влади, бізнесу та 
громадськості. 
12. Органи виконавчої влади в системі публічного адміністрування. 
13. Кабінет міністрів у системі органів виконавчої влади. 
14. Місцеве самоврядування як елемент публічного адміністрування. 



15. Функції місцевого самоврядування. 
16. Адміністративна реформа в Україні, її завдання і напрями. 
17. Проблеми і перспективи реформ в Україні. 
18. Адміністративна реформа: мета, види. 
19. Роль публічного адміністрування в економічному розвитку. 
20. Роль публічного адміністрування в соціальному розвитку. 
21. Основні етичні принципи публічного адміністрування. 
22.  Протиріччя у взаємодіях органів публічного управління, громадського 
суспільства та бізнесу. 
23. Децентралізація та деконцентрація влади як принцип модернізації 
публічного управління. 
24. Комунікативні механізми забезпечення відкритості та прозорості 
функціонування органів публічної влади. 
25. Формування мереж у публічному управлінні. 
26. Стан та тенденції розвитку громадського суспільства. 
27. Феномен публічності в політиці та управлінні. 
28. Складові публічної влади. 
29. Параметри стану публічної сфери. 
30. Механізм публічної політики. 
31. Виклики публічній політиці в Україні. 
32.  Імплементація Угоди між Україною та Європейським Союзом як процес 
упровадження європейських стандартів вироблення політики держави. 
33.  Роль стейкхолдерів у публічному управлінні. 
34.  Ключові відмінності публічного сектору. 
35.  Перспективи розвитку громадського суспільства в контексті 
євроінтегації. 
36.  Принципи взаємодії влади, бізнесу і громадських структур. 
37.  Механізми партнерської взаємодії. 
38.  Інститут публічно-приватного партнерства в Україні. 
39. Шляхи вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування на 
засадах державно-приватного партнерства. 
40. Роль публічного управління у забезпеченні сталого розвитку держави. 
41. Стримуючі фактори розвитку публічного управління в Україні. 
42. Конфлікти в публічному управлінні. 
43.  Нормативно-правові засади та відповідальність у публічній політиці 
в Україні. 
44.  Публічна політика як соціальне явище. 
45.  Публічна політика та демократія. 
46.  Розвиток взаємодії держави, бізнесу й суспільства. 
47.  Стратегічне управління та прогнозування у публічній сфері. 
48.  Генезис публічно-управлінської парадигми в сучасному світі. 
49.  Публічна та державна політики – зміна управлінської парадигми. 



50.  Як ви розумієте сутність медичного страхування? 
51.  Що є метою медичного страхування? 
52.  Хто визначає напрями діяльності приватного медичного закладу? 
53.  Як ви розумієте сутність поняття “Медична ефективність”? 
54.  Які фінансові ресурси у галузі охорони здоров’я можна віднести до 
державних коштів? 
55.  Громадське здоров’я (популяційне) як інтегральна характеристика 
здоров’я суспільства. 
56.  Основні закономірності і сучасні проблеми громадського здоров’я 
в Україні. 
57.  Основні тенденції демографічної ситуації в Україні: народжуваність, 
смертність, природний і міграційний рух населення.  
58.  Законодавче регулювання діяльності системи охорони здоров’я. 
59.  Право на охорону здоров’я, медичну допомогу та підходи до визначення 
державної політики з охорони здоров’я в Україні. 
60.  Етичні питання збору, збереження та передачі персоніфікованої медичної 
інформації. 
61.  Які функції виконує Міністерство охорони здоров’я України?  
62.  Сучасні тенденції стану здоров’я населення України. 
63.  Основні проблеми системи охорони здоров’я в Україні. 
64.  Законодавство України про охорону здоров’я: сучасний стан. 
65.  Планування кадрових потреб. 
66.  Стимулювання праці. 
67.  Основи медичного страхування.  
68.  Управління конфліктною ситуацією та стратегії розв’язання конфлікту. 
69.  Етапи аналізу державної політики. 
70.  Технології пошуку, відбору та вивільнення кадрів.  
71.  Світовий і вітчизняний досвід профілактики найбільш розповсюджених і 
соціально небезпечних захворювань. 
72.  Медичне страхування в світовій практиці: досвід в зарубіжних країнах та 
впровадження в Україні.  
73.  Дайте визначення поняттю «Медичний маркетинг». 
74.  Політика та публічне управління у сфері охорони здоров’я. 
75.  Поняття, суть, природа публічного управління та державного управління. 
76.  Інституційне забезпечення кадрової політики у публічному управлінні. 
77.  Стратегічне управління в охороні здоров’я. 
78. Регулювання діяльності з метою оптимального поєднання державного 
впливу та ринкових механізмів 
79. Еволюція суспільних потреб та перебудова галузі охорони здоров’я в 
сучасних умовах.  
80. Етичні питання збору, збереження та передавання персоніфікованої 
медичної інформації. 
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