
 
 

ПИТАННЯ НА ІСПИТ 

1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування.  

2. Основні теорії управління суспільством.  

3. Публічне адміністрування як системне явище. 

4. Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його 

еволюція. 

5. Основні теорії та школи управління суспільством і країною другої 

половини XX століття. 

6. Фактори впливу на публічне адміністрування. 

7. Публічна сфера - єдність економічної, соціальної та політичної сфер.  

8. Атрибутивні та функціональні особливості публічної сфери в Україні. 

9. Функції публічної сфери. 

10. Теорії та школи управління суспільством і державою. 

11. Соціальна сфера: публічне адміністрування та людина; публічне 

адміністрування та колектив; публічне адміністрування та суспільство. 

12. Громадянське суспільство як суб'єкт формування цілей публічного 

адміністрування.  

13. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні. 

14. Публічне управління в контексті неокласичної теорії. 

15. Публічне адміністрування та влада.  

16. Механізм взаємодії влади та публічного адміністрування. 

17. Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада.  

18. Закони та принципи публічного адміністрування.  

19. Загальносистемні методологічні принципи публічного адміністрування. 

20. Дія ринкових принципів у політичній сфері. 

21. Взаємозв'язок і взаємозалежність політичної та економічної влади. 

Лобізм. 

22. Публічна сфера і публічна політика. 

23. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень. 



 
 

24. Публічно-управлінські трансформаційні процеси. 

25. Нові моделі публічного адміністрування. 

26. Цінності та «дерево цілей» публічного адміністрування. Цінності та цілі 

суспільства і держави.  

27. Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування.  

28. Бюрократія в системі публічного адміністрування.  

29. Теорія бюрократії М.Вебера. Сучасні підходи в оцінюванні бюрократії. 

30. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування. 

 

1. Результативність та ефективність публічного адміністрування. 

2. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері.  

3. Публічне адміністрування та економіка.  

4. Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері економіки.  

5. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних 

об'єднаннях.  

6. Відповідальність у публічному адмініструванні.  

7. Публічне адміністрування – системне суспільне явище. 

8. Інституційні зміни як рушійна сила розвитку наукової парадигми 

публічного адміністрування. 

9. Публічне адміністрування як галузь професійної діяльності, академічної 

підготовки, наукових досліджень. 

10. Системні характеристики публічного адміністрування. 

11. Особливості застосування системного підходу, теорії соціальної 

самоорганізації у публічному адмініструванні. 

12. Професійна підготовка державно-управлінських кадрів у контексті 

сучасних тенденцій. 

13. Теорія соціальних мереж та можливості її застосування у публічному 

адмініструванні. 

14. Труднощі і перспективи здійснення адміністративної реформи в 

Україні. 



 
 

15. Концептуальні засади розроблення державної політики: світовий досвід 

та вітчизняна практика. 

16. Функції і організаційна структура публічного адміністрування. 

17. Правове регулювання державно-управлінських явищ. 

18. Контроль в державному управлінні та основні методи оцінки 

ефективності публічного адміністрування. 

19. Система органів виконавчої влади в Україні. 

20. Система органів публічної влади. 

21. Класифікація органів публічної влади. 

22. Місцеве самоврядування та його особлива роль в публічному 

адмініструванні. 

23. Місцеві державні адміністрації в системі публічного адміністрування. 

24. Інститути безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні. 

25. Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

26. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування. 

27. Реформування організаційної структури публічного адміністрування в 

Україні. 

28. Внутрішня структура органів публічного адміністрування. 

29. Механізм публічного адміністрування.   

30. Інформаційне та комунікаційне забезпечення публічного 

адміністрування. 

 

1. Зв’язки з громадськістю як комунікативна складова гармонізації 

взаємин держави та особи. 

2. Проблеми становлення електронного уряду і електронного врядування в 

Україні. 

3. Проблеми європеїзації публічного адміністрування в Україні. 

4. Публічна служба, її ознаки та основні принципи.  

5. Публічне адміністрування сфери економіки. 



 
 

6. Публічне адміністрування сфери промисловості і фінансів; 

підприємницької діяльності. 

7. Публічне адміністрування галузі охорони здоров’я. 

8. Публічне адміністрування сфери науки, освіти та культури. 

9. Публічне адміністрування сфери фізичної культури, спорту та туризму. 

10. Публічне адміністрування сфери юстиції, оборони і безпеки України. 

11. Публічне адміністрування галузі закордонних справ. 

12. Публічне адміністрування галузі внутрішніх справ. 

13. Особливості організації та функціонування системи органів виконавчої 

влади України. 

14. Апарат державного управління. 

15. Загальна характеристика публічної служби. 

16. Види публічної служби. 

17. Державна служба як різновид публічної служби. 

18. Зарубіжний досвід організації та функціонування державної служби. 

19. Співвідношення державної та публічної служби в країнах 

Європейського Союзу та в Україні 

20. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування. 

21. Система виборів в Україні. 

22. Особливості самоврядування на регіональному рівні. 

23. Порівняльний аналіз конституційно-правового змісту поняття «місцеве 

самоврядування». 

24. Методи діяльності органів місцевого самоврядування. 

25. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування:правові й функціональні аспекти. 

26. Напрями вдосконалення системи публічної адміністрації. 

27. “Електронне врядування” в системі місцевого самоврядування. 

28. Рівні реалізації моделі Електронного уряду: 

29. Етапи розвитку системи Електронного уряду 

30. Предметна сфера публічного адміністрування. 


