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Додаток 17
до протоколу засідання приймальної комісії ХУУП
від 28.02.2017 р. № 2


ПРОГРАМА
для підготовки до фахового вступного випробування у формі співбесіди з питань державного управління для абітурієнтів факультету управління та економіки, які вступають на базі освітнього ступеня бакалавра або магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

Основні контрольні питання для проведення співбесіди:
Основні етапи розвитку державності в Україні. 
	Основні риси Української держави.
	Європейський Союз: історія та сучасність.
	Інституції Європейського Союзу.
	Система освіти в Україні та її структурні складові. Напрями реформування освіти.
	Основні напрями молодіжної політики в Україні.
	Зміст економічної системи та її структурні елементи.
	Основні моделі економічної системи: порівняльний аналіз.
	Форми власності та підприємницької діяльності.
	Сучасний ринок, його структура і функції.
	Роль і функції держави в сучасній ринковій економіці.
	Економічна політика Української держави: зміст, напрями, особливості.
	Основні механізми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в сучасних умовах.
	Державна стратегія регіонального розвитку.
	Державна регіональна політика.
	Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні.
	Поняття та види правових відносин.
	Актуальні проблеми розвитку територіальних громад в Україні.
	Основні пріоритети зовнішньої політики України.
	Взаємовідносини України з Європейським Союзом.
	Виборча система України.
	Принципи поділу державної влади в Україні.
	Взаємодія державної влади й опозиції.
	Загальна характеристика Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
	Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування.
	Державна політика з охорони громадського здоров’я в Україні (індекс людського розвитку).
	Політична криза: характерні особливості та шляхи подолання.
	Інформаційно-аналітичне супроводження діяльності органів публічного управління.
	Політичне рішення: сутність та особливості впровадження в життя.
	Політичне лідерство в сучасній Україні.
	Політична система сучасної України та напрями її реформування.
	Перспективи політичного розвитку України: законодавче забезпечення та організаційні засади.
	Поняття і сутність громадянського суспільства.
	Прогнозування політичних процесів: сутність та особливості.
	Політичні партії сучасної України: загальна характеристика.
	Загальні правила поведінки публічних управлінців.
	Підготовка і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
	Національна ідея: зміст, структура, тенденції розвитку.
	Технології аналітичної роботи щодо збирання та обробки інформації в органах влади.
	Моніторинг як інструмент управління державною політикою.
	Роль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в покращенні соціально-економічного стану територіальних громад.
	Основні напрями реформування галузей соціальної інфраструктури в Україні. 
	Порівняльна характеристика державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
	Відповідальність публічного службовця: поняття та види.
	Національна безпека України та основні механізми її забезпечення в сучасних умовах.
	Характеристика стилів державного управління.
	Поняття, зміст та особливості інформаційного суспільства.
	Проблеми взаємодії суспільства та держави.
	Суб’єкти управління суспільним розвитком.
	Правове регулювання суспільних відносин.
	Поняття й основні ознаки демократичного суспільства.
	Управління людськими ресурсами.
	Сутність та ознаки сталого розвитку суспільства та держави.
	Конституційна реформа  та її роль в демократизації суспільства.
	Розвиток інституцій громадянського суспільства.
	Розвиток демократичних механізмів впливу інституту Президента в політичній системі.
	Оцінка політичних ризиків.
	Основні завдання і напрями соціальної політики держави.
	Соціальна структура сучасного українського суспільства.
	Соціальний захист населення України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
	Духовне життя українського суспільства: зміст, структура.
	Національна безпека: зміст, тенденції розвитку в Україні.
	Зміст та напрями гуманітарної політики.
	Комунікації влади з громадськістю.
	Відкритість та прозорість органів публічного управління.
	Види органів державної влади.
	Законодавча влада: поняття та сутність.
	Виконавча влада: поняття та сутність.
	Судова влада: поняття та сутність.
	Поняття і зміст державного управління та публічного адміністрування.
	Функції та організаційна структура системи державного управління.
	Методи державного управління.
	Реформа територіальної організації влади в Україні: стан та перспективи провадження.
	Загальна характеристика Конституції України.
	Загальна характеристика Закону України «Про державну службу».
	Напрями реформування державної служби в Україні.
	Правовий статус державних службовців.
	Посади державних службовців.





УХВАЛЕНО
рішенням кафедри публічного управління та адміністрування від 17 лютого 2017 р., протокол № 6



