ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Приймальна комісія
ПРОГРАМА
додаткового вступного випробування
для вступників до ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
для здобуття ОС магістр, спеціальність 281 Публічне управління та
адміністрування (спеціалізація «Державна служба» та спеціалізація
«Електронне урядування»), спеціальність 281 – «Публічне управління та
адміністрування» (за цільовим направленням Національного агентства
України з питань державної служби)
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Загальні відомості. Програма складена відповідно до освітньопрофесійної програми (ОПП) підготовки «Магістра» спеціальності 281 –
публічне управління та адміністрування (галузь знань – 28 – публічне управління
та адміністрування) для спеціалізацій «Державна служба» та «Електронне
урядування», а також для вступників за цільовим направленням Національного
агентства України з питань державної служби.
Прийом абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР)
спеціаліста або освітній ступінь (ОС) бакалавр/магістр, для здобуття ОС
«Магістр» спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування для
спеціалізацій «Державна служба» та «Електронне урядування», а також для
вступників за цільовим направленням Національного агентства України з питань
державної служби проводиться за результатами фахових вступних випробувань з
«Основ держави і права», «Основ економіки» та співбесіди з сучасних проблем
державного управління. Вони відбуваються у формі письмового тестування,
усного та письмового випробування.
Мета вступного випробування полягає у з’ясуванні рівня теоретичних
знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і
варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця ОС «Магістр»
спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування для спеціалізацій
«Державна служба» та «Електронне урядування», а також для вступників за
цільовим направленням Національного агентства України з питань державної
служби.
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного
засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки за ОС
«Магістр» абітурієнти повинні мати повну вищу освіту (бакалавр, спеціаліст або
магістр) та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі

державного управління. Обов’язковою умовою також є вільне володіння
державною мовою.
Характеристика змісту програми. Програма охоплює основну
проблематику фахових навчальних дисциплін, які дозволяють перевірити і
оцінити необхідний рівень набутих знань та практичних навичок, які є базовими
для подальшого опанування магістерської програми спеціальності 281 – публічне
управління та адміністрування (галузь знань – 28 – публічне управління та
адміністрування) для спеціалізацій «Державна служба» та «Електронне
урядування», а також для вступників за цільовим направленням Національного
агентства України з питань державної служби.
2. ЗМІСТ СПІВБЕСІДИ (ПЕРЕЛІК ТЕМ / ПИТАНЬ)
Перелік тем
Конституція України про шляхи і засоби демократизації суспільства.
Конституційна реформа. Цілі, методи і засоби в політиці. Взаємодія політики з
іншими сферами суспільного життя. Поняття і сутність демократії, її головні
ознаки і принципи. Політична еліта в структурі влади. Сутність політичного
лідерства. Політичні лідери в політичному житті сучасної України.
Політична система і політичне життя суспільства. Поняття, структура і
функції політичної системи. Особливості сучасної політичної системи України.
Поняття суверенної демократичної держави. Національна держава і
громадянське суспільство. Поняття і функції політичних партій. Партійні
системи та їх типологія. Сучасні виборчі системи та їх ознаки. Політична
стабільність і конфлікти.
Поняття державного управління. Зміст державного управління. Об'єктивна
необхідність та завдання державного управління економікою. Основні категорії
державного управління. Сучасні принципи державного управління в Україні.
Функції державного управління і їх класифікація. Основні напрямки здійснення
соціального захисту населення.
Виконавча влада: поняття, функції, види діяльності. Відносини між
виконавчою, представницькою та судовою гілками влади в Україні. Кабінет
Міністрів України в системі виконавчої влади. Органи виконавчої влади
(поняття, ознаки, система). Конституційні засади державної влади в Україні.
Державна служба в Україні: поняття та принципи функціонування.
Правовий статус державних службовців. Дисциплінарна та персональна
відповідальність державних службовців. Система правових актів про державну
службу на сучасному етапі.
3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ
1. Україна – суверенна і незалежна держава: реалізація конституційного
положення в сучасних умовах.
2. Сутність і основні ознаки держави.
3. Історія Конституції України.

4. Поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.
5. Форми державного устрою: види, основні ознаки.
6. Зовнішньополітична діяльність України: основні шляхи та напрями.
7. Державні символи України.
8. Сутність і реалізація прав людини і громадянина в Україні.
9. Форми безпосередньої демократії за Конституцією України.
10.Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади: організація
роботи, структура комітетів та їх повноваження.
11.Повноваження Верховної Ради України.
12.Повноваження Президента України.
13.Система і структура органів виконавчої влади.
14.Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої
влади.
15.Повноваження Кабінету Міністрів України.
16.Місцеві державні адміністрації – органи виконавчої влади в областях і
районах.
17.Державна влада в Україні.
18.Політико-правові особливості формування регіональної влади в Україні.
19.Політико-правові засади етнонаціональної політики в Україні.
20.Система адміністративно-територіального устрою України: реальність і
необхідність реформування.
21.Сутність та поняття місцевого самоврядування в Україні.
22.Компетенція органів місцевого самоврядування в Україні.
23.Органи самоорганізації населення: сутність та основні завдання.
24.Адміністративна реформа в Україні: мета, завдання та сучасний стан.
25.Публічність органів державної влади та місцевого самоврядування.
26.Історичні етапи українського державотворення.
27.Основні етапи формування виборчої системи в Україні.
28.Основні етапи становлення держави та державності в сучасній Україні.
29.Національна ідея: поняття та сутність.
30.Державна служба України як професійна діяльність з підготовки
пропозицій до державної політики та реалізації державної політики.
31.Державна служба України як професійна діяльність з реалізації завдань і
функцій держави.
32.Реформування державної служби в Україні: основні напрями та шляхи
реалізації.
33.Реалізація принципів державної служби.
34.Правовий та соціальний статус державної службовця.
35.Запровадження європейських засад у державній службі: формування,
реалізація та припинення.
36.Авторитет державного службовця: професійно-етичні складові.
37.Основні етичні вимоги до представників державної влади.
38.Протидія корупції як державно-управлінська проблема.
39.Громадянське суспільство: поняття, формування та розвиток.
40.Основні шляхи демократизації українського суспільства.

41.Громадські організацій у розбудові громадянського суспільства в
Україні.
42.Правові засади розвитку громадянського суспільства в Україні.
43.Еліта та її роль у реформуванні українського суспільства.
44.Парламентські політичні партії у громадянському суспільстві.
45.Участь громадян в управлінні справами держави.
46.Доступ до публічної інформації як складова демократичного державного
управління.
47.Політичний процес в Україні: сутність, основні характеристики та
напрями розвитку.
48.Еліта та її роль у реформуванні українського суспільства.
49.Національні інтереси українського суспільства: актуальність, сутність і
проблеми формування.
50.Основні глобальні проблеми сучасності.
51.Сутність та вплив глобалізації на розвиток України.
52.Державна політика європейської інтеграції України.
53.Угода про асоціацію України з Європейським Союзом: сучасний стан та
перспективи.
54.Адаптація законодавства України до законодавства Європейського
Союзу.
55.Державне управління в умовах глобалізації.
56.Політична еліта та її роль у реформуванні українського суспільства.
57.Політична система: сутність, структура, функції та напрями
реформування в Україні.
58.Особливості розвитку політичного процесу в контексті
адміністративного реформування в Україні.
59.Багатопартійна система та шляхи її розвитку в Україні.
60.Національна безпека України: сутність, складові та шляхи забезпечення
в умовах глобалізації.
61.Зовнішні та внутрішні фактори, що породжують загрози національній
безпеці України.
62.Державна політика: система та структура.
63.Механізми формування та реалізації державної політики.
64.Державна економічна політика: сутність, основні напрями її
реформування.
65.Державна соціальна політика: сутність, основні напрями її
реформування.
66.Державна культурна політика: сутність, основні напрями та шляхи
реалізації.
67.Економічна система України та її структурні елементи.
68.Місцеве самоврядування та сталий розвиток громад.
69.Пріоритетні напрями реформування економіки України в контексті
глобалізаційних процесів.
70.Роль держави у контексті завдань економічної політики.
71.Загальна характеристика економіки України та напрями формування її

конкурентоздатності.
72.Пріоритетні напрями та завдання реформування освіти в Україні.
73.Державна інформаційна політика України: напрями, проблеми та
пріоритети.
74.Засоби масової інформації в сучасних суспільно-політичних процесах.
75.Електронне урядування: поняття, сутність, актуальність, мотивація
запровадження та функціонування.
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Особи, які вступають до ДВНЗ «УжНУ» для здобуття освітнього ступеня
магістра і на основі ступеня бакалавра, здобутого за неспорідненим напрямом,
попередньо складають додаткове вступне випробування у формі співбесіди за
нормативною частиною освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. За
умови успішного проходження додаткового вступного випробування вони
допускаються до подальших вступних випробувань.
Абітурієнт отримує з переліку три питання. Після підготовки відбувається
усна бесіда з членами комісії.
Члени комісії оцінюють відповідь абітурієнта за шкалою «Склав / Не
склав».
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