
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

 Теорія та історія державного управління 

1. Сутність державного управління як системного суспільного явища, 

його атрибутивні характеристики.  

2. Поняття принципу державного управління. Класифікація принципів.  

3. Види принципів державного управління та їх застосування. 

4. Об'єктивні умови формування державного управління, їх природа і 

структура. 

5. Система державного управління та її основні ознаки (прямі і 

зворотні зв’язки у системі). 

6. Конституційно-правові засади державного управління (принципи, 

цілі, функції, завдання). 

7. Державна влада як засіб здійснення державного управління. 

8. «Феномен влади» як вимога необхідності поділу державної влади. 

9. Самоорганізація населення, державне управління, місцеве 

самоврядування як складові соціального управління. 

10. Цілі державного управління та їх класифікація. 

11. Особливості цілепокладання в державному управлінні. 

12. Вимоги до цілей державного управління. 

13. Чинники, що впливають на досягнення цілей державного 

управління. 

14. Держава як суб’єкт соціального управління. 

15. Суспільні функції держави та їх роль у формуванні державного 

управління. 

16. Державна політика розвитку громадянського суспільства в країні. 

17. Поняття і види функцій державного управління. 

18. Управлінські функції державних органів. 

19. Організаційна структура державного управління. 

20. Організація державного органу як суб’єкта державного управління 

(функціональна, компетенційна, інституційна, інформаційна складова). 

21. Державно-управлінська діяльность: її ознаки та форми. 

22. Методи державно-управлінської діяльності їх класифікація та 

вимоги до них. 

23. Акти здійснення державного управління. 

24. Вимоги до державно-управлінських технологій.  

25. Поняття ефективності державного управління. 

26. Стиль державно-управлінської діяльності та його вплив на 

ефективність державного управління. 

27. Відповідальність у державному управлінні (адміністративна, 

дисциплінарна, кримінальна).  



28. Раціональність та доцільність державного управління: понятійно-

термінологічний аспект. 

29. Критерії соціальної ефективності державного управління. 

30.  Ефективність державного управління та методи її оцінки. 

31.  Формування надобщинних структур та утворення протодержав як 

передумова виникнення державного управління. 

32. Особливості формування державного ладу в історичний період 

Стародавнього часу (Стародавній Схід, Стародавня Греція, Стародавній 

Рим). 

33. Особливості формування державного ладу в країнах Європи та 

Сходу у період середньовіччя.  

34. Особливості державного ладу країн Західної Європи у Новітній час. 

35. Сутність східної (деспотичної) та західної (республіканської) моделі 

державного управління.  

36. Трансформація моделі державного управління під впливом 

ліберальних ідей (Веберівська модель державного управління). 

37. Державне управління періоду абсолютизму. Роль централізації, 

бюрократизації та мілітаризації у здійсненні державного управління. 

38. Політико-адміністративний устрій Запорозької Січі.  

39. Полково-сотенний устрій Української козацької держави (1649-1764 

рр.). 

40. Організація державного управління в українських губерніях 

Російської імперії.  

41. Організація управління УНР доби Центральної Ради.  

42. Державотворчий процес в УНР доби Директорії.  

43. Державотворчий процес в Західноукраїнській Народній республіці.  

44. Специфіка організації радянського ладу та особливості його 

управління. 

 

 

Механізми державного управління. 

 

      45. Механізми державного управління: сутність, поняття, принципи. 

      46. Особливості організаційного механізму державного управління. 

      47. Механізми реалізації державної політики на регіональному рівні. 

      48. Ресурсний механізм державного управління. 

        49. Моніторинг і контроль в системі державного управління. 

        50. Програмно-цільовий метод управління. 

        51. Адаптація міжнародних, зокрема європейських, норм і стандартів. 

        52. Органи державної влади та їх функції. 

        53. Фіскальний та бюджетний механізми державного управління. 

        54. Інформаційні технології в державному управлінні. 

        55. Державна політика: механізми формування та реалізації. 

    56.Державні послуги: сутність, класифікація, ресурсне забезпечення. 
 



Місцеве самоврядування 
 

57. Місцеве самоврядування: поняття, принципи та функції. 

58. Ресурсне забезпечення місцевого самоврядування. 

59.Територіальна основа місцевого самоврядування в Україні. 

60. Місцеве самоврядування в системі публічної влади. 

61. Місцеві податки і збори. 

62. Територіальна організація влади та рівні місцевого самоврядування в 

Україні. 

63. Система місцевого самоврядування в Україні. 

64. Комунальна власність: поняття та суть. 

65. Правовий статус місцевих рад. 

66. Гарантії автономії місцевого самоврядування. 

67. Територіальна громада: поняття і суть. 

        68. Конституційно-правова основа місцевого самоврядування в 

Україні. 

69. Правовий статус сільського, селищного, міського голови. 

70.Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних 

відносинах. 

71. Місцеві бюджети і міжбюджетні стосунки в системі місцевого 

самоврядування. 

 72. Загальна  характеристика основних концепцій (теорій) місцевого 

самоврядування. 

73. Основні тенденції реформування системи місцевого самоврядування 

в Україні. 

 74. Основні принципи місцевого самоврядування. 

 75. Загальна та виключна компетенція сільських, селищних, міських 

рад. 

        76.Органи самоорганізації населення. 

       77.Європейська Хартія місцевого самоврядування. 

78. Державницька та громадівська теорії місцевого самоврядування.  

79. Англосаксонська і континентальна системи місцевого 

самоврядування. 

80. Державна регіональна політика та розвиток місцевого 

самоврядування. 

       81.Історичні етапи розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

       82.Організаційний аспект реформування системи місцевого 

самоврядування в Україні. 

       83.Система повноважень районних та обласних рад. 

       84. Реалізація прав громадян у системі місцевого самоврядування.  

       85.Місцевий референдум: демократичне значення та проблеми 

проведення. 

       86. Роль місцевого самоврядування у становленні громадянського 

суспільства. 

       87. Гарантії фінансово-економічної самостійності місцевого 



самоврядування. 

88.Місцеві бюджети: складання, розгляд, затвердження, виконання та 

звітність. 

        89. Функції, форми і методи діяльності органів місцевого 

самоврядування. 

 90. Постійні та тимчасові комісії рад: порядок формування, функції та 

організація роботи. 

 

 


