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ВСТУП
Мета фахового вступного випробування з питань
публічного управління – з'ясувати рівень теоретичних знань та
практичних навичок вступників, яких вони набули під час
навчання
на
освітньому
ступені/рівні
бакалавра/
спеціаліста/магістра, з метою конкурсного відбору абітурієнтів на
навчання за освітнім ступенем магістра спеціальності
281 Публічне управління та адміністрування в межах
ліцензованого обсягу спеціальності.
Співбесіда з абітурієнтами проводиться з питань
екзаменаційного білету. Під час вступного випробування
екзаменатори відмічають правильність відповідей в протоколі,
який по закінченню випробування підписується екзаменаторами
та вступником.
Вимоги до відповіді вступника
Вступник повинен виявити: вміння аналізувати державноуправлінську систему, пояснювати природу, функції та механізми
державного управління та місцевого самоврядування, розкривати
їх сутність та значення для розвитку суспільства, класифікувати
ці явища за різними критеріями, проводити порівняльний аналіз,
давати визначення соціально-управлінським феноменам в сфері
державотворення й розбудови державного організму та
пояснювати їх сутність і зміст, відмінність від наближених
понять, демонструвати обізнаність із тенденціями і проблемами
розвитку сучасних державно-управлінських знань
Структура вступного випробування
Додаткове вступне випробування проводиться в усній
формі. Вступник отримує від членів комісії 3 питання з
наведеного в програмі переліку. Тривалість підготовки
абітурієнта до відповіді не повинна перевищувати 30 хвилин.
Під час вступного випробування екзаменатори відмічають
правильність відповідей в протоколі, який по закінченню
випробування підписується екзаменаторами та вступником.
Інформація про результати додаткового вступного
випробування оголошується вступникові в день її проведення.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання проводиться за 200 бальною системою:
180-200 балів – вступник отримує, виявивши такі знання
та вміння: в повній мірі засвоїв увесь програмний матеріал,
показує знання не лише основної, але й додаткової літератури,
наводить власні міркування, робить узагальнюючі висновки,
використовує знання з суміжних галузевих дисциплін, вдало
наводить приклади.
135-179 балів – вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: має також високий рівень знань і навичок. При цьому
відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але
містить деякі неточності або пропуски в неосновних питаннях.
Можливе слабке знання додаткової літератури, недостатня
чіткість у визначенні понять;
100-134 балів – вступник отримує, виявивши такі знання
та вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, але
відповідь неповна, неглибока, містить неточності, робить
помилки при формулюванні понять, відчуває труднощі,
застосовуючи знання при наведенні прикладів;
0-99 балів – якщо вступник виявив такі знання та вміння:
не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві
помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає
не по суті.
Мінімально допустима кількість балів, яка дозволяє
скласти вступне випробування – 100.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА
ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДУ)
1. Основні етапи розвитку державності в сучасній Україні.
2. Демократичні традиції українського державотворення.
3. Витоки та сутність демократії. Виклики й загрози
демократії в сучасному світі.
4. Демократична держава в Україні: сучасний стан та
перспективи.
5. Сутність соціальної держави. Соціальна держава в
сучасній Україні: основні надбання та проблеми.
6. Сутність правової держави. Перспективи правової
держави в Україні.
7. Адміністративно-територіальний устрій України:
сучасний стан та перспективи.
8. Конституційно-правовий статус людини й громадянина
в Україні.
9. Політичні права та свободи людини й громадянина в
Україні.
10. Методи та механізми захисту прав і свобод людини й
громадянина в Україні.
11. Система правосуддя в Україні: сучасний стан та
перспективи судової реформи.
12. Моделі організації та роботи законодавчої влади в
розвинених демократіях.
13. Особливості інституту законодавчої влади в Україні.
14.. Призначення та сутність виконавчої влади в
демократичних суспільствах.
15. Кабінет Міністрів України: склад, структура та основні
функції.
16. Організація та практика здійснення виконавчої влади в
Україні. Центральні та місцеві органи виконавчої влади:
організація та функції.
17. Прозорість та відкритість влади як запорука
демократичного управління.
18. Правовий статус Президента України.
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19.
Конституційно-правові
засади
місцевого
самоврядування в Україні.
20. Політичні партії як соціальний інститут. Роль
політичних партій у розвитку демократії.
21. Вибори та референдуми в Україні: конституційноправове регулювання.
22. Виборче право, виборчі системи та виборчий процес:
загальна характеристика. Основні проблеми виборчого процесу в
Україні.
23.. Роль громадян у демократизації суспільства.
24. Поняття та функції громадянського суспільства.
Співвідношення громадянського суспільства й держави.
25. Становлення та розвиток громадянського суспільства в
незалежній Україні.
26. Інформаційна політика держави: проблеми та
пріоритети.
27. Національна політика в сфері зайнятості та безробіття.
28. Політика соціального партнерства.
29. Соціальна політика та соціальна стратифікація
України.
30. Державна політика щодо подолання бідності в Україні.
31. Запобігання корупції як державно-управлінська
проблема.
32. Централізація та децентралізація у структурній
організації державного управління.
33. Сучасний стан та перспективи розвитку регіонального
управління в Україні.
34. Механізм державного управління соціальними
послугами.
35. Публічна служба: структура, види, основні
характеристики.
36. Державна служба як різновид публічної служби в
Україні.
37. Реформа державної служби в Україні: надбання,
проблеми, перспективи.
38. Система управління державною службою в Україні.
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39. Загальні умови вступу на державну службу в Україні.
Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
державної служби в Україні.
40. Правове регулювання служби в органах місцевого
самоврядування в Україні.
41. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації
влади в Україні.
42. Процеси добровільного об’єднання територіальних
громад.
43. Особливості створення і функціонування військовоцивільних адміністрацій в Україні.
44. Транскордонне співробітництво.
45. Тимчасово окуповані території як фактор вироблення
нових державних політик у сферах управління.
46. Державна політика регіонального розвитку в Україні.
47. Проблеми розвитку регіонів України на сучасному
етапі.
48. Актуальні напрями модернізації української економіки
в умовах технологічних змін.
49. Виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Пріоритети зовнішньоторговельної політики Української
держави.
50. Держава та розвиток малого і середнього
підприємництва в Україні.
51. Пріоритети вдосконалення державної інвестиційної
політики в Україні.
52. Взаємодія органів державної влади та інститутів
громадянського суспільства у процесі реалізації публічної влади.
53. Основні засади інформаційної безпеки України та
перспективи впровадження цифрових трансформацій у публічне
управління.
54. Рада національної безпеки і оборони України як
координаційний орган з питань національної безпеки і оборони
при Президентові України.
55. Національна безпека України: сутність, складові та
шляхи забезпечення в умовах глобалізації.
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56. Особливості державного управління в умовах
проведення операції Об’єднаних сил.
57. Державна політика України у сфері європейської
інтеграції.
58. Формування національної ідентичності українського
суспільства в сучасних умовах.
59. Громадські організації, їх функції в суспільстві.
Волонтерський рух в Україні. 82.
60. Основні напрями забезпечення соціального захисту
внутрішньо переміщених осіб в Україні.
61. Соціальний захист учасників бойових дій та членів
їхніх сімей.
62. Проблеми та перспективи реформування пенсійної
системи в Україні.
63. Формування єдиного гуманітарного простору в
Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання.
64. Міграційні процеси та міграційна політика України на
сучасному етапі.
65. Сучасний стан та перспективи модернізації соціальних
інститутів в Україні.
66. Релігійна ситуація та державно-конфесійні відносини в
Україні в умовах ведення гібридної війни на українських
територіях.
67. Державна мова як засіб управління й консолідації нації.
Місце і роль державної мови в інформаційному суспільстві.
68. Мовна політика в Україні: сучасний стан. Мовна
компетентність державного службовця.
69. Сучасні реформи системи охорони здоров’я України.
70. Функції та завдання органів державного управління освітою
в контексті децентралізації управління в Україні.
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