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ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

для вступу до аспірантури зі спеціальності  

281 Публічне управління та адміністрування 

 

1. Державна політика та суспільний розвиток 

2. Демократичне врядування і державна політика 

3. Стратегічне планування й управління на загальнодержавному 

рівні  

4. Державні механізми забезпечення внутрішньополітичної 

безпеки України в умовах європейської та євроатлантичної 

інтеграції 

5. Стратегічне планування у сфері національної безпеки України 

6. Державні механізми забезпечення національної безпеки 

України в інформаційній сфері 

7. Менеджмент публічної політики в Україні 

8. Конфлікти в публічній політиці й управлінні та механізми їх 

розв’язання 

9. Мережева структура публічної політики й управління в Україні 

та шляхи її формування 

10. Механізми формування позитивного іміджу України в умовах 

суспільних змін 

11. Правове регулювання державної служби, забезпечення її 

професійності та політичної неупередженості 

12. Організаційно-правове забезпечення інституційної 

спроможності місцевого самоврядування в Україні 

13. Діалогова взаємодія політико-адміністративних та суспільних 

інститутів в умовах демократизації та децентралізації влади 

14. Розвиток політико-управлінської еліти та лідерства в Україні 

15. Ефективність, результативність, відповідальність та оцінювання 

в публічному управлінні: інституційно-особистісні підходи 

16. Теоретико-методологічні засади публічного управління та 

адміністрування 

17. Сталий розвиток і стратегічне управління публічною сферою  

18. Ефективність стратегічного управління в публічній сфері  

19. Децентралізація та деконцентрація влади в публічному 

управлінні 

20. Прийняття управлінських рішень у системі публічного 

управління та адміністрування 



21. Системний аналіз, синтез і моделювання управлінських рішень  

22. Становлення та розвиток системи публічного управління в 

Україні 

23. Формування та розвиток системи управління змінами у сфері 

публічного управління 

24. Інформаційна політика та електронне урядування 

25. Механізми формування сфери електронних послуг в Україні 

26. Механізми електронної взаємодії органів державної влади 

27. Формування економічної політики в умовах реалізації цілей 

сталого розвитку 

28. Публічна політика забезпечення конкурентоспроможності 

України в умовах інтеграції до європейського економічного 

простору 

29. Механізми публічного управління зовнішніми державними 

запозиченнями в умовах глобалізації 

30. Регіональне управління, місцеве самоврядування та управління 

містом 

31. Підвищення рівня якості та доступності публічних послуг в 

селах, селищах та містах 

32. Співпраця органів місцевого самоврядування і місцевих органів 

виконавчої влади у досягненні спільних цілей розвитку громади 

33. Розмежування повноважень між органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації 

влади 

34. Державна служба та кадрова політика 

35. Стратегія реформування публічної служби в Україні 

36. Формування та реалізація державної кадрової політики у сфері 

розвитку людських ресурсів 

37. Формування інституційного лідерства у сфері публічної служи 

України  

38. Етика публічного (державного) управління 

39. Політика функціонування та розвитку державної мови 

40. Механізми публічного управління та адміністрування в освіт 

41. Державна кадрова політика та державна служба в сфері освіти 

Професійна підготовка управлінських кадрів для сфери освіти 

42. Система професійної освіти державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування 

43. Державна кадрова політика у сфері охорони здоров’я в Україні 

44. Публічна політика щодо інформатизації сфери охорони 

здоров’я в Україні  

45. Соціальна і гуманітарна політика 


