НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
для вступників на навчання на факультет соціально-економічного
управління денної та заочної форм навчання
для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
281 – “Публічне управління та адміністрування”
галузі знань 281 “Публічне управління та адміністрування”
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст,
здобутого за непрофільним напрямом підготовки

Харків – 2018

«ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»
1. Держава як владний політико-правовий інститут.
2. Система державного управління.
3. Суспільство як об’єкт управління.
4. Вищі органи державної влади в Україні.
5. Місцеві державні адміністрації.
6. Органи місцевого самоврядування.
7. Інститути громадянського суспільства.
8. Управління процесами суспільної життєдіяльності громадян.
9. Публічне управління та адміністрування.

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ»
1.

Система органів публічної влади.

2.

Інститут Президента Україні.

3.

Законодавча влада в Україні.

4.

Структура системи органів виконавчої влади в Україні.

5.

Центральні органи виконавчої влади.

6.

Місцеві органи виконавчої влади.

7.

Судова влада в Україні.

8.

Місцеве самоврядування в Україні.
«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ»

1. Особливості державотворчих процесів в Україні.
2. Державний розвиток Київської Русі (ІХ-ХІІІ ст.).
3. Особливості суспільно-політичного розвитку Запорозької Січі та її
роль у становленні Козацької держави середини та другої половини

XVII ст..
4. Українські державні утворення доби Національно-демократичної
революції 1917-1920 років.
5. Сучасний період державотворення в Україні (від 1991 року).
6. Підсумки тисячолітнього розвитку української державності.

Орієнтований перелік питань до вступного іспиту:
1.

Держава – це

2.

Суспільство – це

3.

Територіальна громада – це

4.

Президент – це

5.

Парламент – це

6.

Уряд – це

7.

Органи місцевого самоврядування – це

8.

Хто управляє процесами суспільної життєдіяльності громадян в
державі?

9.

Який

орган

влади

управляє

процесами

життєдіяльності

в

територіальній громаді?
10.

Перше східнослов’янське державне утворення на території України:

11.

Столицею Давньоруської держави було місто:

12.

Великий Київський князь, за часи правління якого відбулося хрещення
Русі (988 р.):

13.

Перше козацьке державне утворення на території України:

14.

Який владний титул мав правитель Козацької держави в XVII-XVIII
ст.:

15.

За часи правління якого гетьмана Козацька держава одержала
незалежність від Польщі в середині XVII ст.:

16.

Яку державну назву мала Україна за часів Центральної Ради в 19171918 роках:

17.

У якому році та за яких подій Україна обрала шлях незалежного
демократичного розвитку:

18.

Кого було обрано першим президентом України за результатами
загальноукраїнських демократичних виборів у 1991 р.:

19.

Революція гідності перемогла в Україні у:

20.

Роль арбітра у суспільних конфліктах та контролера за виконанням
законів у демократичному суспільстві виконує:

21.

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі
здійснюють:

22.

До органів публічної влади не відносяться:

23.

За Конституцією України виконавча влада в Україні реалізується
системою органів влади

24.

Ключовою фігурою в парламенті є:

25.

Виборний колегіальний вищий орган держави, що представляє інтереси
громадян, ухвалює закони, діючи від їх імені, має назву:

26.

Систему органів публічної влади утворюють:

27.

Кабінет Міністрів України необхідно розглядати як

28.

Найвищим органом у системі судів є:

29.

Організована група депутатів парламенту, які належать до однієї або
кількох політичних партій, мають спільні позиції, прагнуть проводити
в парламенті певну лінію, дотримуватися дисципліни, має назву:

30.

Яким органом за формою прийняття рішень є Кабінет Міністрів
України:

