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ПРОГРАМА 

додаткового вступного випробування для прийому на навчання  

за освітніми програмами підготовки магістра 

«Державна служба» та «Місцеве самоврядування»  

зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне 

  



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер, тобто 

оцінюється рівень теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів із 

засвоєння програмного матеріалу з дисциплін професійної підготовки, 

готовності до самостійних узагальнень, вміння аналізувати i вирішувати 

конкретні управлінські завдання відповідно до вимог підготовки магістра зі 

спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”. 

 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ  

 

Організація додаткового вступного випробовування здійснюється 

відповідно до Положення про приймальну комісію національного університету 

водного господарства та природокористування. 

Додаткове вступне випробування проводиться в письмовій формі і 

передбачає 25 тестових завдань.  

Бал додаткового вступного випробування визначається як сума балів, 

одержаних за вирішення 25-ти тестових завдань, кожне з яких  містить чотири 

варіанти відповіді один з яких вірний. Кожна правильна відповідь оцінюється у 

4 бали. Вступник допускається до участі у конкурсі, якщо кількість балів з 

додаткового вступного випробування складає не менше 40 за 100-бальною 

шкалою. 

Вступник, який отримав на додатковому вступному випробуванні оцінку 

менше 40 балів, не допускається до участі у конкурсному відборі. В іншому 

випадку вступник допускається до конкурсу, але отриманий бал за додаткове 

вступне випробування не враховується у загальному конкурсному балі (ваговий 

коефіцієнт дорівнює нулю). Успішне складання додаткового вступного 

випробування є основою для допуску до подальших іспитів та участі в конкурсі 

на зарахування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 

«Магістр» із спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”. 

Програма додаткового вступного випробування складають матеріали з 

питань, що стосуються державного управління. 

Час проведення додаткового вступного випробування становить дві 

астрономічні години. 

 
3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ВИНОСИТЬСЯ НА 

ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ 

 
З державного управління: 

Тема 1.  Історія державного управління. 

Тема 2.  Теорія державного управління. 

Тема 3. Функції державного управління. 

Тема 4. Методи державного управління. 

Тема 5. Акти та процедури управлінської діяльності. 

Тема 6. Апарат державного управління. 



 
4. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДОДАТКОВОГО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ 

 

1. Конституція України : Закон України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.  

2. Адміністративне право України : підручник / за ред. Ю. П. Битяка. Київ : 

Юрінком Інтер, 2006. 544 с.  

3. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. Київ : Атіка, 2009,  

608 с.   

4. Мельник А. Ф., Оболенський О. Ю., Васіна А. Ю. Державне управління : 

підручник / за ред. А. Ф. Мельник. Київ : Знання, 2009. 582 с. 

5. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні 

засади : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. Львів : 

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. 352 с. 

6. Лазор О. Д., Лазор О. Я., Лазар І. Г. Основи державного управління та 

місцевого самоврядування : Навчально-методичний посібник. Київ : Дакор, 

2007. 312 с. 

7. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади : навч. посіб. / Н. 

Р. Нижник, С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко та ін.; за аг. ред. проф.. Н. Р. 

Нижник. Київ : Вид-во УАДУ, 2002. 164 с.  

8. Погорілко В. Ф.,  Федоренко В. Л. Конституційне право України / за заг. ред. 

проф. В. Л. Федоренка. — 3-вид., перероб. і доопрац. Київ : КНТ, Вид-во 

Ліра-К, 2011. 532 с. 

9. Черноног Є. С. Державна служба: історія, теорія і практика : навч. посіб. Київ : 

Знання, 2008. 458 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Додаткове вступне випробування для вступників ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста, ступеня магістра), проводиться у 

письмовій формі або з використанням комп’ютерної техніки. 

Бал додаткового вступного випробування, що проводиться у письмовій 

формі, визначається як сума балів, одержаних за вирішення 25-и тестів, кожна 

правильна відповідь оцінюється у 4 бали. Вступник допускається до участі у 

конкурсі, якщо кількість балів з додаткового фахового випробування складає не 

менше 40 за 100-бальною шкалою. 

Вступник, який отримав на додатковому вступному випробуванні оцінку 

менше 40 балів, не допускається до участі у конкурсному відборі. В іншому 

випадку вступник допускається до конкурсу, але отриманий бал за додаткове 

фахове випробування не враховується у загальному конкурсному балі (ваговий 

коефіцієнт дорівнює нулю). 

 

 

 

 

Програма обговорена та узгоджена на засіданні кафедри державного 

управління, документознавства та інформаційної діяльності (протокол № 3 від 

30 жовтня 2019 р.)  

 

Завідувач кафедри         І.Л. Сазонець 

  

 

Програма розглянута та схвалена на засіданні приймальної комісії (протокол 

№107 від 04 листопада 2019 р.)  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії        Р.В. Жомирук 

 

 


