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ВСТУП 

 
Призначення програми – забезпечити проведення співбесіди з 

питань, що стосуються державного управління для абітурієнтів, які 

вступають до магістратури за спеціальністю 281 «Публічне управління 

та адміністрування».  

Мета додаткового вступного випробування полягає у з’ясуванні 

рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для 

опанування нормативних і варіативних дисциплін з програми 

підготовки за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування».  

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів  
Для успішного засвоєння дисциплін абітурієнти повинні мати 

освітній ступень «бакалавра», «магістра» або освітній рівень 

«спеціаліста» за будь-якою спеціальністю та володіти здібностями до 

засвоєння знань, умінь і навичок в галузі державного управління. 

Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою.  

Характеристика змісту програми  
Програма складається з переліку питань, які відображають окремі 

аспекти спеціальності та інтегрує знання з кількох дисциплін.  

 

 

 

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Вступник отримує від членів комісії 3 питання з наведеного в 

програмі переліку.  

Вступне випробування проводиться в усній формі.  

Тривалість підготовки абітурієнта до відповіді не повинна 

перевищувати 30 хвилин.  

Вступне випробування з кожним абітурієнтом проводять не менше 

двох членів комісії.  

Під час вступного випробування екзаменатори відмічають 

правильність відповідей в протоколі, який по закінченню випробування 

підписується екзаменаторами та вступником.  

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в 

день її проведення.  



ВИМОГИ ДО ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА 

 

В процесі проходження співбесіди абітурієнт має виявити 

достатній рівень набутих знань і вмінь.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ З ПИТАНЬ, ЩО 

СТОСУЮТЬСЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Оцінювання проводиться за 200 бальною системою:  

190-200 балів (п’ять) – заслуговує абітурієнт, який дав вичерпні 

відповіді на всі запропоновані питання, показав систематичні знання з 

поставлених питань, вміє аналізувати основні економічні проблеми 

сучасності, в тому числі у сфері управління персоналом, усвідомлює 

взаємозв’язок основних понять з профілем спеціальності, володіє 

відповідною термінологією.  

175-189 балів (чотири) – заслуговує абітурієнт, який повністю 

розкрив запропоновані питання, виявив достатньо повні знання 

навчально-програмового матеріалу, орієнтується в сучасних 

економічних проблемах, вміє користуватись поняттями, але допускає 

непринципові помилки у викладенні матеріалу;  

161-174 балів (три) – ставиться абітурієнту, який виявив знання 

навчально-програмового матеріалу в обсязі достатньому для 

подальшого навчання, але допускає суттєві помилки у викладенні 

матеріалу, не володіє повною мірою понятійним апаратом;  

0-160 балів (два) – ставиться абітурієнту, який не має 

систематичних знань, викладає матеріал не послідовно, з порушенням 

логіки, допускає принципові помилки, що свідчать про обмеженість 

подальшого засвоєння навчального матеріалу. 

 

КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ  ОЦІНКА  

190 – 200 балів  «відмінно»  

175 – 189 балів  «добре»  

174 – 160 балів  «задовільно»  

менше 160 балів  вступне випробування не 

складено  

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

СПІВБЕСІДУ З ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ  
 

1. Державне управління та державна політика. Державна політика в 

різних сферах.  

2. Зміст, структура, рівні правового забезпечення державного 

управління.  

3. Цілі, функції, методи, механізми державного управління.  

4. Конституційні засади державного та регіонального управління. 

5. Нормативно-правова база діяльності органів виконавчої влади.  

6. Зміст законності та контролю в державному управлінні.  

7. Сутність управління як суспільного явища.  

8. Основні теорії управління. 

9. Сутність, зміст, специфіка державного та регіонального управління.  

10. Державне управління як виконавчо-розпорядча діяльність.  

11. Державна влада як атрибут державно-владного механізму.  

12. Демократія і бюрократія в державному управлінні.  

13. Сутнісна характеристика організаційної структури державного 

управління.  

14. Поняття та сутність управлінського рішення.  

15. Типи управлінських рішень.  

16. Процедура прийняття управлінських рішень. 

17. Конституція України про гілки влади в Україні.  

18. Президент України та його функції.  

19. Верховна Рада України та її функції.  

20. Діяльність народного депутата України у виборчому окрузі.  

21. Модель виконавчої влади в Україні.  

22. Система органів виконавчої влади на рівні області.  

23. Система органів виконавчої влади на рівні району.  

24. Система органів виконавчої влади на рівні ОТГ.  

25. Централізація та децентралізація в структурній організації 

державного управління.  

26. Децеконцентрація та субсидіарність, як один з напрямків реформи 

публічної адміністрації.  

27. Державний орган як елемент організаційної структури державного 

управління.  

28. Поняття внутрішньої та зовнішньої організації функціонування 

органу державної влади.  

29. Інститут державної служби: сутність, особливості та перспективи 

розвитку.  



30. Статус та повноваження Національного агентства України з 

питань державної служби (НАДС).  

31. Конституція України про адміністративно-територіальний устрій. 

Питання його реформування.  

32. Конституція України про місцеве самоврядування.  

33. Закріплення гарантій місцевого самоврядування у Конституції  

34. Чинне законодавство про місцеве самоврядування.  

35. Законодавчі основи міжмуніципальної співпраці.  

36. Законодавча база діяльності ОТГ.  

37. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-

правові основи співвідношення та взаємодії.  

38. Місцеве самоврядування як форма народовладдя.  

39. Місцеве самоврядування як політико-правовий інститут.  

40. Місцеве самоврядування як право територіальної громади.  

41. Принципи, моделі, теорії місцевого самоврядування.  

42. Система місцевого самоврядування та її елементи.  

43. Інститут місцевих виборів та виборчі системи.  

44. Місцевий референдум та інші форми прямої демократії.  

45. Територіальна громада: сутність, ознаки, повноваження.  

46. Протиріччя процесу об’єднання територіальних громад. 

Законодавче регулювання.  

47. Формування органів місцевого самоврядування.  

48. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування.  

49. Компетенції органів місцевого самоврядування.  

50. Органи самоорганізації населення.  

51. Асоціації та інші форми добровільного об’єднання органів 

місцевого самоврядування.  

52. Депутати місцевих рад: вибори, повноваження, діяльність, 

припинення повноважень.  

53. Посадові особи органів місцевого самоврядування: особливості 

виборів, повноваження, компетентність.  

54. Відповідальність посадових осіб органів місцевого 

самоврядування та її види.  

55. Інститут служби в органах місцевого самоврядування: сутність 

особливості та перспективи розвитку.  

56. Форми волевиявлення громадян. Пряма та представницька  

57. Форми безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого 

самоврядування.  

58. Державна політика у сфері становлення та розвитку місцевого 

самоврядування.  



59. Політика децентралізації та ризики її реалізації в реаліях 

сьогодення.  

60. Проблематика проведення реформи місцевого самоврядування.  
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