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Структура 

екзаменаційного білету до вступного іспиту 

до аспірантури із спеціальності  

281 «Публічне управління та адміністрування» 

Фахове вступне випробування для конкурсного відбору осіб до аспірантури 

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» проводиться у 

формі усного іспиту. 

Для вступу до аспірантури білет для проведення фахових вступних 

випробувань складається з 3 питань: 

- перше питання оцінюється за правильну відповідь максимально 70 балів; 

- друге питання оцінюється за правильну відповідь максимально 70 балів; 

- третє питання оцінюється за правильну відповідь максимально 60 балів; 

Результати вступного іспиту із спеціальності оцінюються за шкалою від 100 

до 200 балів. 
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Перелік питань  

для складання іспиту при вступі до аспірантури для здобуття ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування»  

 

1. Публічне управління як системне явище, його поняття та види.  

2. Формування системи публічного управління у період незалежності 

України.  

3. Сутність громадянського суспільства та демократичні засади публічного 

управління.  

4. Традиційна модель публічного управління і модель «good governance».  

5. Сутність та ефективність застосування в країнах ЄС моделі «New Public 

Management».  

6. Інформаційна політика України та сучасні інформаційні війни.  

7. Інститути прямої демократії в місцевому самоврядуванні.  

8. Місце громадських організацій в системі публічного управління.  

9. Роль засобів масової інформації в системі публічного управління.  

10. Функції Верховної Ради України як вищого представницького органу 

влади. 

11. Сутність держави як суб’єкта політичної влади.  

12. Роль виконавчої влади в управлінні суспільним розвитком.  

13. Взаємодія Кабінету Міністрів України з центральними і місцевими 

органами державної виконавчої влади.  

14. Сутність концепції децентралізації та деконцентрації влади.  

15. Сталий розвиток у контексті сучасних суспільно-економічних проблем.  

16. Пріоритетні завдання соціальної складової сталого розвитку. 

17. Регіональні системи та стратегії регіонального розвитку.  

18. Регіональна публічна влада і місцеве самоврядування.  
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19. Основні теорії та моделі місцевого самоврядування.  

20. Територіальні громади як первинні суб’єкти місцевого самоврядування.  

21. Роль та місце глави держави у системі публічного управління.  

22. Сутність, складові та характеристики механізмів публічного управління.  

23. Завдання та складові адміністративної реформи в Україні.  

24. Основні сучасні тенденції у взаємодії держави й бізнесу.  

25. Механізми державного регулювання економічних процесів.  

26. Сутність державних фінансів і бюджетно-податкової політики.  

27. Організація та управління фінансовою системою. Інституційні засади 

управління фінансовою системою України. 

28. Електронне урядування: поняття, сутність, актуальність, мотивація 

запровадження та функціонування. 

29. Етика в системі публічної служби. 

30. Управління конфліктами інтересів на публічній службі. 
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