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ВСТУП
Вступне фахове випробування зі спеціальності 28 «Публічне управління та
адміністрування» для вступу в УКУ на навчання за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра галузі знань 281 «Публічне управління та адміністрування»
передбачає перевірку розуміння абітурієнтом особливостей інституційної
організації держави та суспільства в Україні, усвідомлення особливостей
європейської інтеграції та врядування, перспективи реформування місцевого
самоврядування та регіонального розвитку, а також бачення необхідності
застосування інноваційних інформаційних технологій для потреб публічного
адміністрування.

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ІСПИТУ
Додатковим іспитом для абітурієнтів, що вступають на магістерську
програму

з

публічного

управління

та

адміністрування

Українського

католицького університету є Основи публічного адміністрування.
Основи публічного адміністрування
1. Поняття суспільного блага.
2. Громадянське суспільство в системі публічного адміністрування.
3. Поняття бюрократії.
4. Переваги та недоліки бюрократії.
5. Основні принципи Good governance.
6. Інформаційні технології в публічному адмініструванні.
7. Технологія Єдиного вікна.
8. Ринковий підхід як спосіб управління наданням державних послуг.
9. Методи оцінки роботи чиновників.
10.Поведінка та мотивація чиновника.
11.Органи виконавчої влади в системі публічного адміністрування.
12.Кабінет міністрів у системі органів виконавчої влади.
13.Місцеве самоврядування як елемент публічного адміністрування.
14.Функції місцевого самоврядування.
15.Адміністративна реформа в Україні, її завдання і напрями.
16.Проблеми і перспективи реформ в Україні.
17.Адміністративна реформа: мета, види.
18.Роль публічного адміністрування в економічному розвитку.

19.Роль публічного адміністрування в соціальному розвитку.
20.Основні етичні принципи публічного адміністрування.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Завдання будуть сформовані у вигляді тестів. У білеті буде 20 тестових
питань. Загалом за білет можна буде отримати 20 балів (1 питання = 1 бал).
Таким чином абітурієнти, які набрали:
11-20 балів – вважаються такими, що склали додатковий вступний іспит та
допускаються до основних вступних випробувань.
0-10 балів – вважаються такими, що не склали додатковий вступний іспит
та не допускаються до основних вступних випробувань.
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