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(ВИПУСК грудень 2021 РОКУ):

«ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА»
1.
Етапи та форми аналізу публічної політики.
2.
Вплив політичних ідеологій на формування та оцінювання публічної
політики.
3.
Державний устрій України: загальна характеристика
4.
Моделі політико-управлінських відносин в системі публічної політики
5.
Основні теорії походження держави.
6.
Визначення, ознаки та функції політики.
7.
Ознаки суб’єкта влади та їхня характеристика.
8.
Методи аналізу публічної політики.
«СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ»
1.
Поняття «управління», «стратегічне управління»: сутність і підходи
до визначення.
2.
Основні відмінності публічного управління та їх характеристика.
3.
Функції управління: розкриття їх складу та змісту.
4.
Системний і ситуаційний підходи в публічному управлінні.
5.
Принципи та методи стратегічного планування.
6.
Глобальні цілі сталого розвитку.

«РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ»
1.
Регіональна політика: сутність, механізми впровадження
2.
Суб’єкти регіональної політики: загальна характеристика
3.
Державна стратегія регіонального розвитку України та регіональні
стратегії розвитку.
4.
Місцеве самоврядування в системі публічного управління.
5.
Децентралізація та реформування місцевого самоврядування.
6.
Спроможність територіальної громади: сутність, механізми досягнення

«ЕКОНОМІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ ТА ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ»
1. Сутність економічного врядування та основні функції держави в
економічній сфері
2.
Економічний розвиток суспільства та система показників його
оцінювання. Фактори економічного розвитку.
3.
Види ринків, підсистеми та елементи ринкової інфраструктури.
4.
Державне регулювання економіки, його об’єкти, суб’єкти, форми,
методи та інструменти.
5.
Сутність та склад публічних фінансів.
6.
Повноваження органів влади щодо управління публічними фінансами.
«ПРАВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ»
Права і свободи людини і громадянина в правовій державі.
Класифікація основних прав і свобод.
2.
Нормативні акти публічного управління: поняття, види та
характеристика.
3.
Сутність принципу правової держави (верховенства права) та принципу
демократії.
4.
Правова регламентація надання адміністративних послуг
5.
Суб’єкти службових відносин та особливості правового регулювання їх
поведінки.
6.
Правовий статус державного службовця. Юридична відповідальність
державних службовців.
7.
Конституційні вимоги щодо організації публічної влади: порядок
легітимації та форми; комунікації; контроль.
1.

«ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поняття «інститут», основні функції інститутів.
Поняття «публічна влада» та форми її реалізації.
Співвіднесення понять «публічна влада» та «державна влада».
Поняття інституціонального забезпечення публічної влади.
Органи публічної влади: поняття, ознаки, класифікація.
Структура системи органів публічної влади в Україні.
«УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»

1.
Фази (періоди) процесу організації етносу згідно з теорією Л. Гумільова
2.
Природа та умови самоорганізації складних систем
3.
Ліберальна, утилітарна та ліберальна моделі управління складними
соціальними системами
4.
Зовнішні та внутрішні причини необхідності запровадження змін в
організації
5.
Методи державного регулювання інноваційної діяльності

«СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА»
1.
Показники та індикатори стабільного людського розвитку.
2.
Типи соціальної держави та моделі соціальної політики.
3.
Сучасне визначення понять "свобода, рівність, справедливість" та їх
вплив на формування соціальної політики держави
4.
Гуманітарна сфера України, її сучасний стан і тенденції розвитку
5.
Складові національного капіталу суспільства. Сутність людського та
соціального капіталу
«ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
1.
2.

3.
4.
5.

Інформатизація як ресурс розвитку Українського суспільства.
Національний інформаційний простір: межі, суб’єкти, принципи
державного регулювання.
Державна інформаційна політика України: сутність та основні напрями.
Cуб’єкти реалізації інформаційної політики.
Електронне урядування: поняття та особливості в Україні.
Діджиталізація публічного управління як чинник цифрової
трансформації України.
Використання інформаційних технологій у державному управлінні

«ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення.
Вплив глобалізаційних процесів на політику національної безпеки.
Міжнародна безпека: поняття, принципи, суб'єкти, об'єкти. Рада
безпеки ООН.
Україна як суб’єкт міжнародних відносин. Геополітичні пріоритети
України.
Національна безпека. Основні функції Ради національної безпеки і
оборони України.
Поняття та види надзвичайних ситуацій.
Стратегія кібербезпеки України.
«ПУБЛІЧНИЙ ДИСКУРС»

1.
Особливості функціонування української мови в органах публічного
управління в умовах євроінтеграції.
2.
Публічний дискурс як наука про офіційно-ділову комунікацію
державною мовою.
3.
Види (жанри) усного офіційно-ділового дискурсу. Мовні і немовні
засоби комунікації і логічного впливу.
4.
Офіційно-діловий документ як основний вияв писемного дискурсу:
класифікація, структура, реквізити.
5.
Вимоги до офіційно-ділового документа як основного елемента
писемного публічного дискурсу.
6.
Мовна компетентність сучасного публічного управлінця: вимоги,
складники. Проблеми становлення.
«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ
1.
Особливості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
2.
HR-брендинг і HR-стратегія державного органу
3.
Порядок призначення на посаду державної служби
4.
Основні функції кадрових служб в органах публічної влади України
5.
Планування службової кар’єри. Фактори, які визначають розвиток
кар’єри.
6.
Шляхи підвищення професійності та компетентності урядовців
7.
Мотивація та стимулювання праці, заохочення посадовців

«ПАРЛАМЕНТАРИЗМ»
1.
Поняття «парламенту» та сутність парламентаризму.
2.
Мажоритарна і пропорційна виборчі системи: переваги та недоліки.
3.
Роль парламенту в забезпеченні державного управління у ринковому
суспільстві.
4.
Основні принципи, на яких ґрунтується довіра громадян до
парламентів та парламентарів у сучасному суспільстві.
5.
Історія становлення та розвитку парламентаризму в сучасній Україні.
6.
Парламент в політичній системі сучасної держави.
7.
Роль громадянського суспільства в розвитку парламентаризму.
8.
Основні переваги й недоліки президентської та парламентської форм
правління.

