МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чернігівський національний технологічний університет
НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ЧНТУ
проф. С.М. Шкарлет
«____» лютого 2018 р.

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для здобувачів ступеня "магістр"
галузі знань 28 – Публічне управління та адміністрування
спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр, спеціаліст, магістр"
(освітня програма «Державна служба»)

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри
менеджменту та
державної служби

Протокол № 11 від 12 лютого 2018 р.

ЧЕРНІГІВ 2018

2

ЗМІСТ
1. Мета вступного фахового випробування

3

2. Характеристика змісту програми

3

3. Вимоги до здібностей і підготовленості здобувачів

6

4. Порядок проведення вступного фахового випробування

7

5. Структура екзаменаційного білета

8

6. Критерії оцінювання вступного фахового випробування

9

Рекомендована література

10

3

1 МЕТА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Мета вступного фахового випробування – з’ясування рівня знань та вмінь,
необхідних здобувачам для опанування ними магістерської програми за відповідною
спеціальністю та проходження навчання. Завданням вступного іспиту є: оцінювання
теоретичної підготовки абітурієнтів; виявлення рівня та якості практичних умінь та
навиків; визначення здатності до застосування набутих знань, умінь і навиків щодо
розв’язання практичних ситуацій.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ
Програми вступних випробувань охоплюють коло питань, які в сукупності
характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатися в ЧНТУ з метою
одержання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 281 «Публічне
управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та
адміністрування»:
1. Поняття та сутність державної служби. Наукові основи державної служби.
Цілі, завдання, функції та принципи державної служби.
2. Адаптація державної служби України до європейських стандартів.
Основні напрями адаптації державної служби України до стандартів Європейського
Союзу. Професіоналізація державної служби в Україні. Формування нової
інституційної спроможності у системі державної служби.
3. Управління державною службою. Зміст управління державною службою.
Складові управління державною службою. Проблеми управління державною
службою. Механізм управління державною службою.
4. Державна служба як соціальний інститут. Особливості державної служби
як соціального інституту. Основні риси громадянського суспільства. Соціальна
сутність функціонування соціального інституту державної служби.
5. Державна служба як правовий інститут. Зміст і структура правового
статусу державної служби. Системність правового інституту державної служби.
6. Правовий статус державного службовця. Сутність правового статусу
державного службовця. Заходи дотримання правового статусу державного
службовця. Основні проблеми з питань дотримання правового статусу державного
службовця.
7. Державна служба як культурний інститут. Поняття державної служби як
культурного інституту. Етика державного службовця. Складові культурного
інституту державної служби. Проблеми культурного інституту державної служби.
8. Державна служба як організаційний інститут. Поняття державної служби
як організаційного інституту. Категорії посад державних службовців. Умови
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функціонування державної служби.
9. Поняття та зміст ефективності державної служби. Поняття, зміст та
критерії ефективності державної служби. Методи визначення ефективності
державної служби.
10. Кадрова політика як засіб підвищення ефективності державної служби.
Основні напрями державної політики щодо підготовки державних службовців.
Принципи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Система
навчальних закладів підготовки державних службовців.
11. Юридична відповідальність державних службовців. Криминальна
відповідальність. Поняття службова особа. Відповідальність державних службовців
за корупційні правопорушення. Поняття корупції, конфлікту інтересів.
Адміністративна, цивільно-правова
та дисциплінарна відповідальність. Види
дисциплінарних стягнень.
12. Вимоги до кандидатів на посади державних службовців. Вимоги до
кандидатів на посади державних службовців. Права та обов’язки держаних
службовців.
13. Публічне управління як системне суспільне явище. Управління як
суспільне явище. Категорія «держава». Сутність, зміст та специфіка публічного
управління. Принципи публічного управління. Основні теорії та школи публічного
управління.
14. Державна влада та публічне управління. Державна влада як складова
державно-владного механізму. Адміністративний аспект публічного управління.
Співвідношення публічної влади і публічного управління.
15. Цілі та функціональна структура публічного управління. Цілі
публічного управління, їх юридичне та ресурсне забезпечення. Поняття й види
функцій державного управлінні. Функціональна структура публічного управління.
16.
Організаційна
структура
публічного
управління.
Сутнісні
характеристики (риси) організаційної структури публічного управління. Унітарна та
федеративна організація публічного управління. Основи побудови організаційної
структури публічного управління.
17. Сутність і зміст публічного управління. Поняття та загальні риси
управлінської діяльності. Методи управлінської діяльності. Форми управлінської
діяльності. Стадії управлінської діяльності. Управлінські технології: поняття та
види.
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18. Підготовка і прийняття рішення у публічному управлінні. Поняття та
суть управлінського рішення. Процес підготовки управлінського рішення.
Технологія процедури прийняття рішень у публічному управлінні.
19. Законність і відповідальність у публічному управлінні. Зміст
законності в публічному управлінні. Забезпечення законності в публічному
управлінні. Дисципліна і відповідальність у забезпеченні законності.
Відповідальність державних службовців.
20. Контроль у публічному управлінні. Поняття та види контролю в
публічному управлінні. Контроль, інституалізований за гілками публічної влади.
Громадський контроль.
21. Ефективність публічного управління. Загальна соціальна ефективність
державного управлінні. Ефективність організації та функціонування суб’єктів
публічного управління. Ефективність діяльності управлінських органів і посадових
осіб. Економічна ефективність функціонування органу публічної влади.
22. Конституційні засади побудови структур публічного управління
України. Конституція України про гілки влади в України. Верховна рада та
публічне управління. Інститут Президента.
23. Система органів виконавчої влади України: загальна характеристика,
управлінські зв’язки. Єдина система органів виконавчої влади. Управлінські зв’язки
в системі органів виконавчої влади.
24. Центральні органи виконавчої влади: права, компетенція. Функції
Кабінету Міністрів України: структура і компетенція. Міністерства України та їх
повноваження. Державні комітети (державні служби, державні агенції, державні
інспекції) України та інші центральні органи виконавчої влади: їх статус та функції.
25. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади: права,
компетенції, функції. Централізація та децентралізація у структурній організації
державного управління. Територіальні органи центральних органів виконавчої
влади.
26. Місцеві державні адміністрації у системі публічного управління.
Основні завдання, правовий статус, компетенція місцевих державних адміністрацій.
Повноваження місцевих державних адміністрацій. Відносини місцевих державних
адміністрацій у системі вертикальних та горизонтальних зв’язків.
27. Місцеве самоврядування та його особлива роль у публічному
управлінні. Правовий статус органів місцевого самоврядування в системі
публічного управління. Система місцевого самоврядування України.
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28. Реалізація адміністративної реформи: структурно-функціональні зміни
та їх забезпечення. Необхідність впровадження та реалізація адміністративної
реформи в Україні. Реформування організаційних структур публічного управління
за Концепцією адміністративної реформи України.
29. Організаційна структура
органу публічної влади.
Сутність та
особливості організаційної структури органу публічної влади. Підходи та методи
побудови організаційних структур органу публічної влади.
30. Внутрішня організація органу публічної влади. Орган влади як об’єкт
організації. Організація як процес і функція управління.
31. Менеджмент органу публічної
менеджменту органу публічної влади.

влади.

Сутність

та

особливості

32. Стратегічне та ситуаційне управління у системі публічного управління.
Стратегічне управління та формування програми діяльності органу публічної влади.
Ситуаційне управління.
33. Функціональний аналіз та контролінг діяльності органу публічної
влади. Сутність функціонального аналізу діяльності органу публічної влади та
методика його проведення. Контролінг у діяльності органу публічної влади.
34. Інформаційне та комунікаційне забезпечення внутрішньої організації
органу публічної влади. Інформаційне забезпечення внутрішньої організації органу
публічної влади. Комунікації та комунікаційний процес внутрішньої організації
органу публічної влади.
35. Зв’язки з громадськістю у системі управлінської діяльності органу
публічної влади. Поняття функцій зв’язків з громадськістю у системі публічного
управління. Принципи організації зв’язків з громадськістю (″паблік релейшенз″ –
PR). Основні положення теорії спілкування. Мета PR. Методи PR.
3 ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ АБІТУРІЄНТІВ
Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти
повинні мати базову вищу освіту та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і
навиками в галузі публічного управління. Обов’язковою умовою є наявність досвіду
роботи на посадах державного службовця неменш одного року та вільне володіння
державною мовою.
Відбір здобувачів для зарахування здійснюється на конкурсній основі.
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4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО
ВИПРОБУВАННЯ
Відповідно до Правил для проведення фахових вступних випробувань
створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при
вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного
рівня) створюються фахові атестаційні комісії.
І. Вступні екзамени здобувачів проводяться предметними комісіями.
Рішенням приймальної комісії результати фахового вступного екзамену з
конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) за
шкалою від 0 до 200 балів.
2. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються ЧНТУ не пізніше ніж за три
місяці до початку прийому документів.
Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті ЧНТУ та в
приймальній комісії університету.
3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали
документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
4. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ЧНТУ,
розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої
затверджуються наказом ректора.
5. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань)
формуються в Єдиній базі.
IІ. Зарахування за співбесідою.
1. За результатами співбесіди зараховуються до ЧНТУ:
– особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
– особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського
протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за
євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися
за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
– особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятогочотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».
2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями та категоріями осіб, які
приймаються на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
затверджує голова приймальної комісії.
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3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на
навчання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених
Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
5 СТРУКТУРА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Фахове вступне випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
«магістр» на основі відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та
«магістр» охоплюють фахові предмети, які закладені в основу правового
забезпечення публічного управління та державної служби в Україні та становлять
нормативну базу освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 281
«Публічне управління та адміністрування» галузі знань 281 "Публічне управління та
адміністрування». Вступні випробування проводяться у два етапи: комп’ютерного
тестування; письмової відповіді на два запитання та співбесіди.
І етап фахового вступного випробування складається з комп’ютерного
тестування та письмової відповіді на два запитання.
Комп'ютерне тестування проводиться у комп’ютерному спеціалізованому класі
університету з використанням ліцензованої програми SunRav TestOffice Pro.
Комп’ютерне тестування включає 50 запитань на відкриті комп’ютерні тестові
запитання (всього комп’ютерна база включає 300 тестових запитань).
Комп’ютерні тестові запитання побудовані таким чином, щоб під час перевірки
знань, вмінь, навичок студентів, мати можливість об’єктивно оцінити і
проаналізувати рівень їх фахової підготовки та креативність у вирішенні завдань і
відповідей на запитання.
Пакет тестових запитань містить 300 відкритих тестових запитань (Додаток А),
які дають можливість виявити вміння здобувачів відтворювати матеріал,
презентуючи сучасні наукові концепції і трансформуючи відповідні алгоритми і
методи вирішення завдання. Кожне тестове завдання містить запитання та три
відповіді з однією правильною відповіддю. Відповіді на запитання дозволяють
проаналізувати здатність здобувача використовувати теоретичні положення,
нормативні положення, методи організації діяльності державного службовця
відповідно до організаційно-управлінських рішень, поставлених у завданнях.
Тестові завдання складені за усім обсягом фахової нормативної бази, який
передбачає вивчення теоретичних питань та використання практичних навиків.
Під час проведення тестування кожен здобувач отримує індивідуальний варіант
із 50 тестових запитань, які вибираються випадковим чином автоматично. На
тестування надається одна академічна година.
ІІ етап фахового вступного випробування складається з письмової відповіді
на два запитання білету (приклад у Додатку Б) і співбесіди.
Письмові відповіді на два запитання білету (Додаток Б) за змістом відповідають
напрямам з правового забезпечення публічного управління, діяльності органів
публічної влади та місцевого самоврядування, питанням удосконалення державної
служба в Україні, організації діяльності державного службовця. Зміст запитань
представлено у пункті 2 цієї Програми. На надання письмових відповідей надається
дві академічні години. Приклад білету для письмових завдань надано у Додатку Б.
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Співбесіду проводять члени екзаменаційної комісії за письмовими відповідями,
які здобувач надав на запитання білету. Співбесіда дозволяє зрозуміти глибину
знання, ерудицію, обсяг спеціальних знань у галузі публічного управління та
оцінити рівнень компетенції здобувача.
6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО
ВИПРОБУВАННЯ
За результатами вступних випробувань проводиться оцінювання рівня фахових
знань за наступними критеріями: максимальна кількість балів за два етапи 200 балів,
розподіл яких надано у таблиці нижче.
Завдання
І етап фахового вступного випробування.
Виконання тестових завдань
ІІ етап фахового вступного випробування
Письмові відповіді на два запитання білету та
результати співбесіди
Максимальна кількість балів 200

«Відмінно» – 200–170% правильних відповідей.
«Добре»
–
169–120% правильних відповідей.
«Задовільно» – 119–70% правильних відповідей.
«Незадовільно» – менше 69%.

Бали
100 балів
100 балів
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