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ВСТУП
Фахове вступне випробування проводиться з метою перевірки та оцінки
теоретичної підготовки вступника, встановлення рівня його знань з основних
фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості освіти,
положенням про ступеневу освіту, навчальним планам і програмам
підготовки фахівців. Вступник повинен виявити: вміння аналізувати
державно-управлінську 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 соціальноуправлінським 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.
Перелік питань, що виносяться на іспит
1. Основні поняття науки управління: влада, керівництво та
адміністрування, управління.
2. Основні школи загальної теорії управління.
3. Поняття про управління. Види управління.
4. Інформація та комунікація в управлінні. Види комунікації.
5. Поняття інформаційних бар’єрів та інформаційних шумів.
6. Вимоги щодо інформації, яка використовується у публічному
управлінні.
7. Державне управління: визначення та характерні риси.
8. Визначення публічного управління.
9. Функції публічного управління.
10.Організаційна структура та її різновиди.
11.Сервісна складова публічного управління.
12.Проблема оцінювання та управління якістю у публічному управлінні.
13.Адміністрування як організаційно-технічна складова публічного
управління.
14.Поняття адміністрації. Публічна адміністрація та її елементи.
15.Нормативно-правова база організації та функціонування системи
органів публічної влади в Україні.
16.Морально-етичні аспекти публічного управління та адміністрування.
17.Структура державного сектора економіки.
18.Пріоритетні напрями науково-технічної політики держави.
19.Роль держави у управлінні економічним розвитком.
20.Бюджет як засіб контролю та управління економічним розвитком.

21.Державна політика у сфері розвитку культури.
22.Державна політика в галузі освіти.
23.Державні освітні стандарти. Моніторинг якості освіти.
24.Охорона здоров’я як складова соціальної та гуманітарної політики
держави.
25.Державні механізми управління охороною здоров’я.
26.Національна безпека та її геополітичні засади.
27.Сфери застосування інформаційних технологій у публічному
управлінні.
28.Засоби масової інформації як один з елементів публічного управління.
29.Інтернет як засіб формування громадської думки та контролю над нею.
30.Місце та роль соціальних мереж у формуванні громадської думки.
31.Державна служба та політичний устрій і тип держави.
32.Завдання державної служби. Види державної служби.
33.Види державних службовців в Україні.
34.Види службовців органів місцевого самоврядування в Україні.
35. Поняття державної кадрової політики.
36.Публічне управління в сфері економіки у світлі Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС.
37.Публічне управління соціальною сферою життя суспільства у світлі
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
38.Управління національними інтересами та національною безпекою у
світлі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
39.Публічне управління та адміністрування в побудові інформаційного
суспільства у світлі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
40.Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його
еволюція.
41.Предмет та методологічна основа публічного адміністрування
(співвідношення понять «управління» та «публічне адміністрування»).
42.Громадське суспільство як сфера формування єдиного комплексу
цінностей та відносин.
43.Публічна влада та публічне адміністрування
44.Держава як суб’єкт політичної влади..
45.Поняття публічної муніципальної влади.
46.Поняття місцевого самоврядування. Основні фактори його формування.
47.Сфери управління та компетенції місцевого самоврядування.
48.Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування.
49.Посадові особи місцевого самоврядування.
50.Вибори органів місцевого самоврядування.

51.Місцеві референдуми.
52.Загальні збори громадян.
53.Органи самоорганізації населення.
54.Управління суспільством – головне призначення публічного
адміністрування.
55.Загальносистемні методологічно принципи публічного адміністрування.
56.Управління як визначальна функція публічного адміністрування.
57.Система управління. Об’єкт та суб’єкт управління.
58.Поняття управлінського рішення.
59.Головне призначення публічного адміністрування.
60.Управління як визначальна функція публічного адміністрування.
Критерії оцінювання знань вступників
Вступне випробування проводиться в письмовій формі.
Тривалість випробування – 2 години (120 хвилин).
Вступне випробування включає 2 теоретичні питання з дисциплін
фахового спрямування, кожне з яких оцінюється за шкалою 50 балів.
Відповідь, що оцінюється в 45-50 балів, має відповідати таким
вимогам:
– повний, розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленого питання
або проблеми;
– повний перелік потрібних для розкриття змісту питання економічних
категорій та законів;
– виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні
теоретичного матеріалу;
– уміння користуватися методами наукового аналізу економічних явищ,
процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення;
– демонстрація здатності висловлення та аргументування власного
відношення до альтернативних поглядів на це питання;
– знання потрібних законів і нормативних матеріалів України,
міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим посиланням на них під
час розкриття питань, що того потребують;
- засвоєння теоретичних питань відповідно до основної та додаткової
літератури.
Відповідь, що оцінюється в 38-44 бали, має відповідати таким вимогам:
– згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано хоча б
одна з цих вимог (якщо вона явно потрібна для вичерпного розкриття
питання); або:

– у цілому правильно розкритий за зазначеними вимогами зміст
відповіді, але допущено значні помилки під час:
а) використання цифрового матеріалу;
б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;
в) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених
теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на
конкретне питання.
Відповідь, що оцінюється в 13-37 балів, має відповідати таким
вимогам:
– згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано три
вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
– одночасно допущено дві значні помилки, що визначені в критерії
оцінки питання в 5 балів;
– зроблені під час відповіді висновки не є правильними чи
загальновизнаними при відсутності у відповіді доказів і раціональних
аргументів на їх користь;
Відповідь оцінюється в 0-12 балів за таких обставин:
– згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано три чи
більше вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
– одночасно допущено дві чи більше значних помилок, що визначені в
критерії оцінки питання в 5 балів;
– зроблені під час відповіді висновки не є правильними чи
загальновизнаними в разі відсутності у відповіді вступника доказів і
раціональних аргументів на їх користь;
– характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає
іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і
тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки в змісті
відповіді, або давши відповідь не на поставлене в білеті питання.
Виконання екзаменаційного завдання має носити виключно самостійний
характер.
Загальна підсумкова оцінка за екзамен дорівнює 100 балів +сумі балів,
отриманих за відповіді з двох питань.
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