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«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ»
1.

Загальні засади публічного адміністрування

2.

Закони та принципи публічного адміністрування

3.

Публічне адміністрування та влада. Органи виконавчої влади в системі
публічного адміністрування

4.

Місцеве самоврядування та його роль у публічному адмініструванні.

5.

Основні теорії, школи та моделі публічного адміністрування

6.

Система публічного адміністрування

7.

Взаємодія державного та приватного секторів у системі публічного
адміністрування: організаційно-правові засади

8.

Взаємодія органів публічного адміністрування і громадськості, правові
засади та форми.

9.

Цілі, завдання та функції публічного адміністрування

10.

Адміністративне лідерство: значення для забезпечення ефективності
публічної служби, вітчизняний та зарубіжний досвід вирішення.
«ПУБЛІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

1.

Поняття менеджменту та його загальна характеристика

2.

Історичні етапи розвитку теорії та практики менеджменту

3.

Поняття та загальні характеристики організацій як сфери діяльності

4.

Планування як функція управління

5.

Організація у складі функцій менеджменту

6.

Сутність та зміст функціональної діяльності з мотивації праці

7.

Функція контролю

8.

Традиційні моделі публічного управління

9.

Концепції нового публічного менеджменту та публічного врядування

10.

Законність, свобода і відповідальність як риси публічного врядування

11.

Специфіка прийняття управлінських рішень в рамках концепції Public

Governance

«ПСИХОЛОГІЯ»
1.

Психологія як наука.

2.

Розвиток психології як науки.

3.

Особистість та її психіка

4.

Пам'ять

5.

Мислення та інтелект

6.

Емоції та почуття

7.

Воля та увага.

8.

Соціальна психологія як наука.

9.

Соціальна психологія особистості

10.

Психологія міжособистісної взаємодії

11.

Психологія між групової взаємодії

«ПУБЛІЧНЕ ТА ПРИВАТНЕ ПРАВО»
1.

Держава і право

2.

Феномен права

3.

Правові відносини. Правосвідомість і правова культура.

4.

Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність

5.

Основи конституційного ладу в Україні

6.

Конституційно-правовий статус людини і громадянина

7.

Конституційно-правові основи організації державної влади

8.

Територіальний устрій і місцеве самоврядування

Орієнтований перелік питань до вступного іспиту:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Територіальний устрій держави – це:
Влада як основний засіб публічного адміністрування:
Розподіл повноважень між ЄС та державами-членами:
Бюрократична модель державного управління М. Вебера:
Види шкіл публічного адміністрування:
Становлення громадянського суспільства:
Цілепокладання та “дерево цілей” в публічному адмініструванні:
Процес прийняття рішень:
Поняття «менеджмент»: змістовна характеристика та види.
Рівні управління у менеджменті.
Зовнішнє середовище організацій.
Функції менеджменту (загальні та специфічні).
Планування як функція управління.
Теорія мотивації А. Маслоу.
Класифікація потреб людини.
Види контролю у менеджменті.
Делегування повноважень (сутність, переваги, проблеми застосування).
Структура організації: поняття та види.
У перекладі з грецької термін “психологія” означає:
Отримання людиною даних про власні психічні процеси і стани
Головний засіб міжособистісного спілкування – це:
Обов'язковою умовою розвитку мислення дитини є:
Подолання внутрішніх і зовнішніх труднощів - необхідний компонент:
Сукупність стійких властивостей особистості, що виявляються у
відносинах, це:
Динаміка реакцій і переживань особистості це:
Інтелект особистості:
Самостійність мислення – це:
Поняття і структура правової норми:
Основні форми права:
Функції держави:

