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ЗМІСТ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 
 

Філософсько-світоглядні та методологічні засади  
публічно-управлінської діяльності 

 
Сутність управління. Публічне управління як сфера суспільної 

діяльності. Багатогранність управління. Основні процеси управління. 
Основні теорії та школи публічного управління. Методи дослідження в 
науці управління. Управління та влада.  

Соціальні системи й управлінська діяльність. Рівні та форми 
управління. Державне управління та місцеве самоврядування. 
Реформування системи публічної влади в Україні. 

 
Політичні інститути та процеси 

 
Сутність політичної системи суспільства. Типи політичних систем. 

Сутність політичних інститутів, їх різновиди та класифікації.  Держава 
як елемент політичної системи суспільства. Форми державного устрою і 
політичного управління. Політика і мораль у державному управлінні.  

Сутність політичної влади та її визначення в різних концепціях. 
Форма політичного режиму як безпосередній засіб реалізації державної 
влади. Види політичних режимів. Вибори та виборчий процес. 
Політичний процес як суспільно-політична взаємодія.  

 
Громадянське суспільство 

 
Види громадських організацій. Специфіка функціонування 

громадських організацій. Право громадян на свободу об'єднання як 
невід'ємне право людини і громадянина. Особливості правового статусу 
громадських організацій та громадських спілок. Права громадських 
організацій та громадських спілок. Поняття та види благодійних і 
волонтерських організацій. Громадські рухи та їх роль у суспільному 
житті. Класифікація громадських рухів. Вплив громадських організацій на 
політично-культурний розвиток країни. 

 
Система публічного управління 

 
Основні наукові підходи до структури системи публічного 

управління. Механізми публічного управління: сутність, поняття, 
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категорії, принципи. Політичний, економічний, організаційний, 
правовий, мотиваційний та інші види механізмів публічного управління. 
Цілі, завдання, функції та методи публічного управління. Цільові, 
функціональні та організаційні структури, інші складові публічного 
управління на центральному, регіональному, галузевому рівнях та інших 
сферах суспільного життя.  
 

Система органів державної влади  
 

Принципи поділу влади. Органи державної влади та їх статус: цілі, 
завдання, функції, організаційні структури.  

Законодавча влада. Види парламентів за компетенцією. 
Повноваження Верховної ради України. Основні засади виборів 
народних депутатів. Виборчий процес: засади, суб’єкти, етапи. 
Публічність і відкритість виборчого процесу. 

Органи виконавчої влади України. Ознаки виконавчої влади. 
Центральні органи виконавчої влади. Особливості підготовки та 
прийняття управлінських рішень в органах виконавчої влади.  

Судова влада: поняття та роль в системі публічного управління. 
Функції судової влади. Конституційний суд України. Мета та етапи 
судової реформи в Україні. 

 
Державна служба в Україні  

 
Реформа державної служби. Закон України «Про державну службу в 

Україні». Правове регулювання проходження державної служби. 
Правовий статус державного службовця. Права та обов’язки державних 
службовців. Відповідальність державних службовців. Присяга 
державного службовця. Ранги державних службовців. Оцінювання 
результатів службової діяльності.  

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби. 
Комісія з питань вищого корпусу державної службу. Порядок 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. 
Запровадження інституту державних секретарів міністерств. Патронатна 
служба. Функція з обслуговування в органах державної влади. Досвід 
країн ЄС в реформуванні державної служби.  
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Знання, вміння та навички державних службовців. Конфлікт 
інтересів між приватними та службовими інтересами. Етика та культура 
відносин у публічному управлінні. 

 
Стратегічне планування та управління 

 
Теоретичні основи процесу стратегічного планування. Стратегія та 

стратегічний план. Інструменти та методи реалізації стратегічного 
плану. Обґрунтування стратегічного періоду та цілей суспільного 
розвитку. Стратегічні альтернативи як важливий етап формування 
стратегічних планів. Вибір стратегії економічного розвитку. 
Прогнозування соціально-економічних показників на основі обраної 
стратегії розвитку. Аналіз відповідності результатів стратегічного 
планування досягнутим цілям розвитку сусіпльства.  

Принципи та методи стратегічного управління. Стратегічне 
управління та формування програм діяльності органу державної влади. 
Етапи запровадження методології стратегічного управління. Цільовий, 
функціональний, організаційний та ресурсний аналізи органу державної 
влади. Характерні риси системи стратегічного управління. 

 
Система забезпечення національної безпеки  

 
Структура, функції, завдання системи забезпечення національної 

безпеки України. Забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та 
громадян, захищеності інвестицій і приватної власності – основні цілі 
вектору безпеки в Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». 
Принципи та напрями державної політики забезпечення національної 
безпеки. Повноваження та функції  Ради національної безпеки і оборони 
України. Внутрішні та зовнішні чинники економічної безпеки України. 
Соціальна та екологічна безпека. Корупція як загроза національній 
безпеці. Міжнародне співробітництво України у сфері забезпечення 
національної безпеки. Інформаційна безпека в системі національної 
безпеки. Доктрина інформаційної безпеки. Тероризм як глобальна загроза 
міжнародній і національній безпеці. Державна антитерористична політика. 

 
Регіональне управління   

 
Теоретико-методологічні засади державної регіональної політики.  

Стан і проблеми державного регулювання регіонального розвитку в 
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Україні. Регіональне управління та його розвиток у контексті 
адміністративної реформи. Інституційні, економічні, соціальні, історичні 
та інші засади упорядкування адміністративно-територіального устрою 
держави і регіонів. Програмно-цільовий підхід до вирішення проблем 
розвитку регіонів. Теоретико-методологічні основи планування розвитку 
територій. Організаційно-правові засади планування розвитку територій. 
Потенціал території як основа її стратегічного розвитку.  

Міжнародна співпраця в галузі регіонального управління. 
Гармонізація законодавства України з міжнародними нормами і 
стандартами в галузі регіонального управління. Запровадження нових 
принципів та механізмів служби в органах регіонального управлінян на 
основі європейських принципів публічної служби.  

 
Місцеве самоврядування 

 
Органи місцевого самоврядування в системі публічного управління. 

Повноваження місцевих державних адміністрацій. Взаємодія органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій 
громадянського суспільства. 

Розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та 
органів державної влади. Формування адміністративно-територіальних 
одиниць базового рівня  – громад. Сприяння належному забезпеченню 
органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами. 
Спрямування до місцевих бюджетів частки загальнодержавних податків, 
забезпечення повноти і своєчасності фінансування делегованих 
повноважень за затвердженими стандартами. 

Міжнародна співпраця в галузі місцевого самоврядування. 
Гармонізація законодавства України з міжнародними нормами і 
стандартами в галузі місцевого самоврядування. Запровадження нових 
принципів та механізмів служби в органах місцевого самоврядування на 
основі європейських принципів публічної служби.  

 
Особливості функціонування державного сектора економіки 
 
Загальні принципи та особливості функціонування державного 

сектора економіки України. Складові державного сектору економіки: 
природні ресурси, що знаходяться у власності держави (корисні 
копалини, земельні, лісові та водні ресурси); державні підприємства та 
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організації; державні резерви. Форми і типи державних підприємств. 
Управління об’єктами державної власності. 

Центральний орган виконавчої влади, що здійснює державну 
політику у сфері  приватизації державного майна. Єдиний реєстр об’єктів 
державної власності. Прозора приватизація державних підприємств. 
Запровадження на підприємствах державної власності міжнародних 
стандартів щодо прозорості звітності та незалежного управління.  

 
Публічне управління у сфері розвитку економіки та торгівлі 

 
Теоретичні засади публічного управління у сфері економіки. Органи 

виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної 
політики економічного розвитку та торгівлі. Публічне управління  у сфері 
регулювання ринкових відносин. Державна політика щодо природних 
монополій. Позитивні й негативні зовнішні ефекти. 

Центральний орган виконавчої влади, що здійснює державну 
політику у сфері економіки та торгівлі України. Публічне управління 
процесами дерегуляції та розвитком підприємництва. Створення 
сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і 
середнього підприємництва. Конкурентна політика в умовах 
глобалізації. Забезпечення енергетичної безпеки і перехід до 
енергоефективного та енергоощадного використання та споживання 
енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій.  

Зовнішньоекономічна політика України. Основні напрями 
стратегічного партнерства України. Особливості товарної та 
географічної структури зовнішньої торгівлі товарами та послугами 
України. Пріоритети розвитку зовнішньої торгівлі України.  

 
Публічне управління у сфері екології та  

використання природних ресурсів 
 

Теоретичні засади публічного управління у сфері використання 
природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища. 
Органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію 
державну екологічну політику. Повноваженнями Центрального органу 
виконавчої влади у сферах охорони атмосферного повітря, збереження 
озонового шару, раціонального використання, відтворення і охорони 
об’єктів тваринного і рослинного світу, відтворення та охорони земель, 
охорони та відтворення вод, раціонального використання водних 
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ресурсів. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2020 року». 

 
Публічне управління в аграрній сфері 

 
Публічне управління в аграрній сфері. Центральний орган виконавчої 

влади, що здійснює державну політику у сфері аграрної політики та 
продовольства. Основні задання Центрального органу виконавчої влади у 
сфері аграрної політики.  Продовольча безпека держави. 

Формування державної політики у сферах використання і охорони 
земель сільськогосподарського призначення Проведення розмежування 
земель різних форм власності. Розвиток ринку оренди землі, спрощення 
процедур реєстрації договорів оренди. Надання права розпоряджатися 
землею об’єднаним територіальним громадам. Погодження питань 
використання земель з органами місцевого самоврядування. Залучення 
інвестицій у розвиток аграрного сектору, застосування різних форм 
державної підтримки. Запровадження програм державної підтримки 
фермерських господарств. 

 
Публічне управління у сфері інфраструктури 

 
Центральний орган виконавчої влади, що здійснює державну 

політику у сфері інфраструктури України. Публічне управління 
галузями інфраструктури України: дорожнім господарством, 
залізничним та водним  транспортом, авівтранспортом, поштовим 
зв’язком. Реалізація ключових реформ для забезпечення доступності та 
якості транспортних послуг, розвитку транспортної інфраструктури, 
поліпшення інвестиційного клімату, підвищення безпеки, екологічності 
та енергоефективності транспорту.  
Автомобільний та міський транспорт 

Публічне управління у сфері освіти 
 

Система освіти в Україні. Центральний орган виконавчої влади, що 
здійснює державну політику у сфері освіти. Державна освітня політика 
України. Сутність та основні риси державної освітньої політики України. 
Моделі освітньої політики країн світу. Технологія аналізу державної 
освітньої політики. Оцінювання державної освітньої політики. 

Реформа освіти і науки. Забезпечення професійної свободи освітян. 
Європейська структура системи освіти. Система моніторингу якості 

http://www.mtu.gov.ua/timeline/Avtomobilniy-ta-miskiy-transport.html


 8 

освіти. Державні, комунальні та приватні заклади освіти. Якість освіти і 
конкуренція в освітній галузі. Бюджетне фінансування закладів освіти. 
Забезпечення системності освітніх реформ. Адміністративні послуги у 
сфері освіти. Ліцензування та акредитація.  

 
Публічне управління у сфері охорони здоров’я 

 
Перспективи та пріоритетні напрями розвитку сфери охорони 

здоров’я. Центральний орган виконавчої влади, що здійснює державну 
політику у сфері охорони здоров’я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та 
іншим соціально небезпечним захворюванням. Забезпечення 
формування та реалізації державної політики у сфері створення, 
виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, 
санітарного та епідемічного благополуччя населення. Адміністративні 
послуги сфері охорони здоров’я. 

 
Публічне управління в соціально-гуманітарній сфері  

 
Центральний орган виконавчої влади, що здійснює державну 

політику у соціальній сфері. Теоретичні засади публічного управління в 
соціальній сфері. Соціальна політика держави. Напрями та методи 
реалізації соціальної політики.  

Публічне управління в гуманітарної сфері. Визначення та зміст 
гуманітарної політики. Гуманітарні принципи розвитку суспільства. 
Зміцнення й розвиток національно-державної ідентичності. Політична 
культура громадян. Інтелектуально-духовний розвиток людини і 
суспільства. Реалізація прав і свобод людини та громадянина в 
українському суспільстві. Комунікативні аспекти гуманітарної політики. 
Глобалізаційні та євроінтеграційні впливи на гуманітарну сферу України.  

 
Система публічних фінансів в управлінні 

 
Загальна характеристика державного бюджету. Бюджет як 

інструмент державної політики. Порівняльна характеристика бюджетних 
систем у зарубіжних країнах. Податкова система України: принципи 
побудови, основні елементи. Загальна характеристика державних 
видатків. Основні напрями державних видатків. Видатки розвитку. 

Державна  казначейська служба України: функції, завдання, 
структура. Етапи бюджетного процесу. Формування та реалізація 



 9 

державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних 
коштів. Єдиний казначейський рахунок. 

Державний фінансовий контроль в Україні. Контроль за 
дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за 
бюджетні правопорушення. Організація, повноваження та порядок 
діяльності Рахункової палати. Заходи державного зовнішнього 
фінансового контролю (аудиту). Аудит ефективності використання 
коштів державного бюджету.  

 
Аналіз та оцінювання державної політики 

 
Теоретико-методологічні основи аналізу державної політики. 

Взаємозв’язок державної політики та соціально-економічних умов 
розвитку суспільства. Процес і технології аналізу державної політики. 
Типологія державної політики та аналіз державних процесів. Моделі та 
технології прийняття управлінських рішень.  

Моніторинг та оцінювання державної політики, програм, проектів. 
Кількісний аналіз в публічній сфері. Статистичні методи в публічному 
управлінні. Види та форми взаємозв’язків між явищами в суспільстві. 
Аналіз політики, програм та проектів у державному секторі. Аналіз 
вигід і витрат. Результативність та ефективність в публічному 
управлінні. 

 
Електронне врядування та інформаційні технології 

в публічному управлінні  
 

Сутність та характеристики інформаційного суспільства. Основні 
складові побудови інформаційного суспільства: зарубіжний і 
вітчизняний досвід. Державна інформаційна політика України.  

Концепції розвитку електронної демократії в Україні. Концепція та 
План дій розвитку цифрової економіки в Україні до 2020 року. Методи 
набуття і поширення інформації. Електронний уряд як концепція 
публічного управління в інформаційному суспільстві.  Механізми 
впровадження електронного уряду в Україні. Міжнародний досвід у 
сфері електронного публічного управління.  Законодавчі проблеми 
запровадження електронного уряду в Україні. Організація та функції 
складових електронного управління: уряд-урядові, уряд-громадянину, 
уряд-об’єднанню громадян, уряд-бізнесу, бізнес-бізнесу. Сфери 
застосування інформаційних технологій у публічному управлінні.  
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КРИТЕРІЇ  
оцінювання знань на вступному іспиті зі спеціальності 

для здобуття ступеня вищої освіти доктор філософії 
 

1. Загальні положення: 
Мета вступного іспиту зі спеціальності – оцінити відповідність 

знань, умінь та навичок вступників згідно з вимогами програми 
вступних іспитів до аспірантури.  

 

2. Структура екзаменаційного білета: 
Екзаменаційний білет вступного іспиту зі спеціальності 

складається з 3-х питань. 
 

3. Критерії оцінювання: 
 Рівень знань оцінюється за 100-баловою шкалою.  
 Максимальна кількість балів за повні правильні 

відповіді: перше питання – 35 балів, друге питання – 35 балів, третє 
питання – 30 балів. Неправильна відповідь оцінюється у 0 балів. 

 Особи, які отримали менше 60 балів до наступних 
іспитів не допускаються та участі у конкурсі не беруть. 
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