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Пояснювальна записка 

 

Критерії оцінювання 

 

Програма співбесіди з питань, що стосуються питань публічного 

управління: 

Тема 1. Публічна влада в Україні 

Тема 2. Теоретичні основи державного управління  

Тема 3. Система органів публічного управління в Україні. 

Тема 4. Державна служба в Україні: теоретичні та практичні основи 

функціонування.  

          



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мета фахового вступного випробування для вступників на заочну 

форму для здобуття ступеня «магістр» галузі знань 28 «Публічне управління 

та адміністрування» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

- визначення рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської 

програми за спеціальністю. 

Вимоги до рівня підготовленості та здібностей абітурієнтів. Для 

успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти 

повинні мати вищу освіту та здібності до оволодіння новими знаннями, 

уміннями та навичками в галузі публічного управління та адміністрування.  

Характеристика змісту Програми. Фахове вступне випробування має 

міжпредметний синтетичний характер. 

Підґрунтям для визначення змісту фахового вступного випробування є 

передбачені кваліфікаційною характеристикою ступеня магістра відносно 

самостійні напрямки його майбутньої практичної діяльності. 

У змісті Програми поєднується матеріал теоретичного та прикладного 

характеру, покликаний виявити вміння абітурієнта використовувати 

категоріальний апарат, методи даної спеціальності. 

Порядок проведення фахового вступного випробування визначається 

Положенням про приймальну комісію ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти». 

Оцінювання рівня знань випускника здійснюється за встановленими 

критеріями. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

Фахове вступне випробування для вступників на заочну форму 

навчання для здобуття ступеня магістр» галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування» спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» здійснюються в формі співбесіди з питань, що стосуються 

публічного управління та адміністрування. 

За результатами співбесіди з питань, що стосуються публічного 

управління та адміністрування, абітурієнт може бути рекомендованим / не 

рекомендованим до навчання в магістратурі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма співбесіди з питань,  

що стосуються публічного управління 

Тема 1.  Публічна влада в Україні 

Публічне управління та публічне адміністрування в Україні. Правова та 

територіальна основа організації та діяльності органів публічної влади в 

Україні. Система органів публічної влади в Україні та їх класифікація. 

Форми публічної влади. Поняття, види та ознаки органів публічної влади. 

Функції органів публічної влади. Компетенція та підвідомчість органів 

публічної влади в Україні. Децентралізація публічної влади. 
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Тема 2. Теоретичні основи державного управління 

Сутність та види управління. Зміст державного управління. Сучасні 

принципи державного управління. Функції державного управління. 

Організаційна структура державного управління, елементи  організаційної  

структури  державного  управління  (державний  орган,  організаційні  

зв'язки),  характеристики  державного  органу. Реформування організаційної 

структури державного управління в Україні. 

Контроль як важлива функція державного управління. Види контролю в 

державному управлінні. 

Державне  управління  як  діяльність  виконавчо-розпорядчого  

характеру. Управлінське рішення та умови прийняття управлінських рішень: 

право, повноваження, відповідальність, обов'язковість, компетентність.  

Сутність і зміст управлінської діяльності. Загальні  риси  управлінської  

діяльності:  інтелектуальний  зміст управлінської  діяльності,  інформаційний  

зміст  управлінської  діяльності; соціально-психологічний  характер  

управлінської  діяльності;  юридична заданість,  чіткість,  виразність  як  риси  

управлінської  діяльності.   
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Тема 3. Система органів публічного управління в Україні 

Конституційні засади функціонування системи державної влади та 

місцевого самоврядування в Україні.  

Гілки державної влади: законодавча, виконавча та судова. 

Верховна рада України. Її функції в галузі державного управління. 

Повноваження Верховної ради щодо формування структур виконавчої влади. 

Інститут Президента України: становлення, стан і перспективи 

розвитку. 

Конституція України про виконавчу владу. Виконавча влада: поняття, 

види діяльності,  функції. Відносини між виконавчою, законодавчою та 

судовою гілками влади в Україні.  

Кабінет Міністрів в системі виконавчої влади. Загальна характеристика 

міністерств. Центральні органи виконавчої влади: типи й основні завдання. 

Територіальні органи центральних органів виконавчої влади. 

Обласні державні адміністрації, їх структура, завдання, повноваження. 

Районні державні адміністрації: структура та повноваження. 

Система місцевого самоврядування в Україні. Власні й делеговані 

повноваження органів місцевого самоврядування.  

Громадянське суспільство. Громадські організації, органи 

самоорганізації населення як суб’єкти публічного управління. 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623574
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623574
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Тема 4. Державна служба в Україні: теоретичні та практичні 

основи функціонування 

Правові та організаційні основи державної служби в Україні. Основні 

положення Закону України «Про державну службу». Правовий та соціальний 

статус державного службовця.  

Державна кадрова політика в системі державної служби. Зайняття 

вакантних посад державної служби в державному органі або його апараті. 

Конкурс на зайняття посад державної служби. Обмеження для прийняття на 

роботу в органах державної влади та їх апаратах. Професійно-

кваліфікаційний та професійно-посадовий розвиток персоналу державної 

служби як основа службової кар’єри.   

Управління державною службою. Контроль на державній службі і 

відповідальність державного службовця. Державний контроль на державній 

службі. Громадський контроль за державною службою.  

Поняття та види юридичної відповідальності державних службовців. 

Дисциплінарна відповідальність державних службовців. Кримінальна 

відповідальність державних службовців. Адміністративна відповідальність 

державних службовців.  

Поняття корупції в системі державної служби. Запобігання та протидія 

корупційним проявам у системі державної служби. 

 

http://zakonl.rada.gov.ua/
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