СПІВБЕСІДА
ІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Співбесіда для вступників до Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України відбувається з кожним вступником у формі усних
запитань і відповідей без попередньої письмової підготовки вступника.
Оцінювання підготовленості вступників на вступному випробуванні
«Співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування»
здійснюється за такою шкалою оцінювання: 180-200 - відмінно, 140-179 добре, 100-139 - задовільно, 0-99 - незадовільно.
Критерії оцінювання відповіді вступника на співбесіді
Бали
1-99

Критерії оцінювання
Вступник може на рівні «так-ні» відтворити кілька термінів із обсягу
питання, обрати правильний варіант відповіді з двох запропонованих

100-139

Вступник частково володіє змістом питання і використовує знання за
аналогією, може порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію

140-179

Вступник вільно викладає зміст питання, поставленого екзаменатором,
застосовуючи необхідну термінологію та нормативно-правову базу, робить
аргументовані висновки

180-200

Вступник володіє глибокими й міцними знаннями, дає ґрунтовну відповідь на
поставлене питання, висловлює власну позицію і переконливо її аргументує,
самостійно оцінює джерела інформації, що стосується питання, вміє
узагальнити поданий матеріал

Підсумкові оцінки результатів співбесіди узгоджуються всіма членами
комісії, які проводили співбесіду, виставляються в протоколи співбесіди та у
відомості
вступних
випробувань,
засвідчується
підписами
та
оприлюднюється після завершення останнього дня вступних випробувань
відповідно до затвердженого графіку

Перелік питань
вступного випробування «Співбесіда із сучасних проблем публічного
управління та адміністрування»
Україна – демократична, соціальна, правова держава: реалізація
конституційного положення в сучасних умовах.
2. Сутність і основні ознаки держави.
3. Форми державного управління та їх класифікація.
4. Представницькі органи державної влади.
5. Конституційний статус Президента України.
6. Верховна Рада України в системі органів державної влади в Україні.
7. Функції Верховної Ради України.
8. Повноваження Кабінету Міністрів України.
9. Взаємовідносини Верховної Ради України з політичними партіями.
10. Історичні витоки парламентаризму в Україні.
11. Моделі сучасного парламентаризму.
12. Основні проблеми виборчого процесу в Україні.
13. Центральні та місцеві органи виконавчої влади: організація та
функції.
14. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: мета та завдання.
15. Реформування державної служби в Україні: напрями та шляхи
реалізації.
16. Сучасні інструменти запобігання і протидії корупції в Україні.
17. Мотивація та стимулювання персоналу організації.
18. Інститут
державних
секретарів
в
Україні:
особливості
запровадження та основні завдання.
19. Державна служба як соціальний інститут.
20. Управління конфліктами на державній службі.
21. Лідерство в системі державного управління.
22. Авторитет державного службовця: професійно-етичні складові.
23. Децентралізація владних повноважень та реформа місцевого
самоврядування в Україні.
24. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні.
25. Особливості здійснення місцевого самоврядування в м. Києві.
26. Проблеми розвитку міст України.
27. Процеси добровільного об’єднання територіальних громад.
28. Базові положення Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування».
29. Особливості створення і функціонування військово-цивільних
адміністрацій в Україні.
30. Характеристика елементів системи місцевого самоврядування в
Україні.
31. Посадові та виборні особи місцевого самоврядування.
32. Транскордонне співробітництво.
1.

33. Формування соціально відповідальних громад в Україні.
34. Інструменти регіонального управління.
35. Тимчасово окуповані території як фактор вироблення нових

державних політик у сферах управління.
36. Державна політика регіонального розвитку в Україні.
37. Проблеми розвитку регіонів України на сучасному етапі.
38. Співробітництво територіальних громад.
39. Актуальні напрями модернізації української економіки в умовах
технологічних змін.
40. Повноваження Верховної Ради України у сфері регулювання
економіки.
41. Державне регулювання економіки: значення та зміст.
42. Пріоритети зовнішньоторговельної політики Української держави.
43. Актуальні проблеми структурної перебудови економіки України та
шляхи їх вирішення.
44. Держава та розвиток малого і середнього підприємництва в Україні.
45. Державне сприяння розвитку конкуренції в Україні.
46. Пріоритети удосконалення державної інвестиційної політики в
Україні.
47. Поняття інфляції та антиінфляційної політики держави.
48. Шляхи підвищення ефективності використання бюджетних коштів і
місцевих ресурсів в контексті завдань децентралізації в Україні.
49. Взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського
суспільства у процесі реалізації публічної влади.
50. Процес і учасники формування публічної політики.
51. Організація інформаційно-аналітичної роботи в органах державної
влади України.
52. Механізми
функціонального
представництва
інтересів
та
забезпечення публічної політики в Україні.
53. Оцінка політичних ризиків у системі державного управління.
54. Доступ до публічної інформації як складова демократичного
державного управління.
55. Державна інформаційна політика України: напрями, проблеми та
пріоритети.
56. Механізми формування та реалізації державної інформаційної
політики України.
57. Сутність та основні завдання зав’язків з громадськістю органів
публічної влади.
58. Роль національних засобів масової інформації в протидії
інформаційній війні.
59. Формування суспільної думки в умовах інформаційної війни.
60. Електронне урядування як нова форма організації державного
управління.
61. Проблеми та перспективи впровадження та функціонування

електронного урядування.
62. Цифрове суспільство як нова парадигма розвитку публічного
управління.
63. Роль інформації в публічному управлінні та сфери її використання.
64. Рада національної безпеки і оборони України як координаційний
орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.
65. Національна безпека України: сутність, складові та шляхи
забезпечення в умовах глобалізації.
66. Зовнішні та внутрішні фактори, що породжують загрози
національній безпеці України.
67. Особливості державного управління в умовах проведення операції
об’єднаних сил.
68. Державна політика України у сфері європейської інтеграції.
69. Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом вектор розвитку України.
70. Адаптація законодавства України до правових норм і стандартів
Європейського Союзу.
71. Європеїзація національної системи державного управління.
72. Інституційна система ЄС.
73. Порівняльна
характеристика «відкритого» та «закритого»
суспільств.
74. Формування національної ідентичності українського суспільства в
сучасних умовах.
75. Україна в умовах боротьби за державну незалежність (1991-2014
рр.).
76. Революція Гідності як чинник державотворення сучасної України.
77. Соціальна структура сучасної України.
78. Місце та роль ідеології в державному управлінні.
79. Громадянське суспільство: проблеми становлення та розвитку в
Україні.
80. Громадські організації, їх функції в суспільстві.
81. Волонтерський рух в У країні.
82. Особливості діяльності органів державної влади в умовах
здійснення інформаційної війни в Україні.
83. Сучасна українська національна ідея.
84. Демократія: сутність та проблеми становлення в Україні.
85. Політика як суспільний феномен.
86. Демократична політична система: конституційні засади та
особливості формування в сучасній Україні.
87. Політична еліта та її відповідальність за реалізацію реформ.
88. Політичні інститути: поняття, особливості і роль в житті
українського суспільства.
89. Становлення й розвиток партійної системи в Україні.
90. Державно-управлінська еліта: проблеми формування й розвитку.

91. Основні напрями забезпечення соціального захисту внутрішньо

переміщених осіб в Україні.
92. Соціальний захист учасників бойових дій та членів їх сімей.
93. Проблеми та перспективи реформування пенсійної системи в
Україні.
94. Формування єдиного гуманітарного простору в Україні: проблеми
та шляхи їх розв’язання.
95. Міжнародні стандарти соціальних і гуманітарних прав людини.
96. Міграційні процеси та міграційна політика України на сучасному
етапі.
97. Сучасний стан та перспективи модернізації соціальних інститутів в
Україні.
98. Державна етнополітика як чинник інтеграції та консолідації
українського суспільства.
99. Релігійна ситуація та державно-конфесійні відносини в Україні в
умовах ведення гібридної війни на українських територіях.
100. Особливості державного управління в умовах глобалізації.
101. Державна мова як засіб управління й консолідації нації.
102. Місце і роль державної мови в інформаційному суспільстві.
103. Проблема білінгвізму на території України.
104. Державотворча роль української мови.
105. Мовна політика в Україні: сучасний стан.
106. Мовна компетентність державного службовця.
107. Особливості ефективної комунікації в державному управлінні.
108. Офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови.
Використання лексичних засобів у ділових текстах.
109. Сутність та основне призначення освіти як складової гуманітарної
політики України.
110. Сучасні реформи фінансування системи реформи системи охорони
здоров’я України.
111. Роль органів місцевого самоврядування у покращенні надання
послуг з охорони здоров’я територіальній громаді.
112. Соціальні реформи в стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».
113. Національна пам’ять у системі пріоритетів державної гуманітарної
політики.
114. Правові засади реформи освіти в контексті Закону України «Про
освіту».
115. Функції та завдання органів державного управління освітою у
контексті децентралізації управління в Україні.
116. Сутність та основні напрями Національної стратегії розвитку освіти
на період до 2021 року.
117. Цілі сталого розвитку як стратегічні орієнтири розвитку України.
118. Шляхи підвищення ефективності використання бюджетних коштів і
місцевих ресурсів.

119. Тенденції розвитку малих міст України.
120. Міжрегіональна інтеграція та співробітництво.
121. Демографічна ситуація в Україні: заходи системи охорони здоров’я

з її поліпшення.
122. Формування української ідентичності в умовах сучасних викликів.
123. Принципи державної служби України.
124. Правовий статус державного службовця в Україні.
125. Професійна компетентність державних службовців: сутність
поняття.

