


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Призначення програми  – забезпечити проведення співбесіди для 

вступу в магістратуру для здобуття освітнього ступеня магістр за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».  

Мета проведення співбесіди – визначити базовий рівень знань і 

навичок з питань, що стосуються державного управління, які необхідні для 

вступу в магістратуру за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування».  

Співбесіда проводиться в усній формі. 

Інформація про результати співбесіди вступнику повідомляється у день 

її проведення. 

 

2. ЗМІСТ СПІВБЕСІДИ 

Програма співбесіди складається з переліку питань, що відображають 

основні аспекти майбутньої спеціальності. 

Співбесіда за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 

проводиться державною мовою. 

Співбесіда проходить у формі усних запитань і відповідей без 

попередньої письмової підготовки вступників.  

Члени фахової комісії у формі відкритих запитань з’ясовують рівень 

теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування 

дисциплін за програмою підготовки фахівця ступеня «магістр» спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування».  



 

3. СТРУКТУРА ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ 

Результат відповіді вступника оцінюються за такими критеріями 

 

 

 

Критерії оцінювання 
Оцінка за національною шкалою 

для фахового вступного випробування 

     Вступник виявляє особливі творчі здібності, 

вміє самостійно здобувати знання, вміє 

використовувати набуті знання і вміння для 

прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, самостійно 

розкриває власні обдаровання і нахили. 

      Вступник вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію. 

     Вступник відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання і 

розуміння основних положень, аналізувати 

навчальний матеріал, виправляти помилки. 

склав вступне випробування у формі 

співбесіди 

      Вступник володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну 

частину навчального матеріалу. 

     Вступник володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, об’єктів. 

не склав вступне випробування у формі 

співбесіди 



 

4. Питання співбесіди для вступу на навчання  

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»  

 

Загальні засади конституційного ладу України. Права, свободи та 

обов’язки  людини і громадянина за Конституцією України. Народовладдя в 

Україні та різновиди форм його здійснення. Виборче право та виборча 

система в Україні. Принципи виборчого права та види виборів в Україні. 

Законодавство про вибори і референдуми в Україні. Конституційно-правовий 

статус та структура Верховної Ради України. Статус народного депутата 

України. Компетенція Верховної Ради України. Конституційно-правовий 

статус, компетенція та акти Президента України. Конституційно-правовий 

статус Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади в Україні. 

Правовий статус та компетенція місцевих державних адміністрацій.  

Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні. 

Система місцевого самоврядування та загальна характеристика її елементів. 

Посадові особи місцевого самоврядування: основні повноваження та функції. 

Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування. Внесення 

змін до Конституції України. 

Поняття, цілі, завдання та функції державної служби. Об'єктивні та 

суб'єктивні чинники становлення державної служби в Україні. 

Конституційно-правові засади державної служби. Організаційно- 

функціональні принципи проходження державної служби. Категорії посад, на 

які поширюється дія Закону України «Про державну службу». Категорії 

посад державної служби. Поняття державного службовця. Основні права та 

обов’язки державного службовця. Підпорядкування державного службовця 

та виконання наказу (розпорядження), доручення. Категорії осіб, які мають 

право на державну службу в Україні. Загальні та спеціальні вимоги до осіб, 

які претендують на вступ на державну службу. Проходження державної 

служби.  




