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Вступники на програму підготовки наукових і науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації для здобуття ступеня доктора філософії зі
спеціальності «Публічне управління та адміністрування» складають
письмовий іспит зі спеціальності та готують письмово дослідницьку
пропозицію.
Програма до вступного іспиту з спеціальності складається в обсязі
стандарту вищої освіти магістра з спеціальності «Публічне управління та
адміністрування» та містить десять тем, які стосуються таких питань:
концептуальних, нормативно-правових, моральних засад управлінської
діяльності, публічного управління як специфічного виду управлінської
діяльності, механізмів публічного управління та адміністрування, публічного
управління та адміністрування в сфері економіки, соціальній сфері, сфері
національних інтересів та безпеки держави, кадрової політика на державній
службі та в органах місцевого самоврядування.
Білети розроблені на основі програми для вступників до аспірантури
відповідно до правил прийому Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Білети для складання письмового іспиту мають три
питання. Метою програми вступного іспиту є оцінювання рівня знань
вступників, а саме: оцінювання теоретико-методологічної підготовки
вступника; оцінювання вмінь вступника використовувати теоретичні знання
для вирішення актуальних завдань у галузі публічного управління та
адміністрування; оцінювання вміння встановлювати взаємозв’язки між
теорією і практикою в сучасній системі публічного управління та
адміністрування.
Критерії оцінювання письмової відповіді вступника за питаннями білету
здійснюються сумарно з дослідною пропозицією за 100-бальною шкалою за
такою пропорцією: письмова відповідь іспиту – максимально 60 балів (20
балів за кожне з трьох питань білету); дослідницька пропозиція –
максимально 40 балів. Національній шкалі сума отриманих балів відповідає
так: 90–100 балів – «відмінно»; 75–89 балів – «добре»; 60–74 балів –
«задовільно»; 1–59 балів – «незадовільно».
Критерії оцінювання письмової відповіді вступника на питання білету:
18-20 балів відповідає таким вимогам:
продемонстровано повний, розгорнутий, вичерпний виклад змісту
питання білету; творчі здібності розуміння, викладу проблеми; наведено
повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та

законів; показано вміння користуватися методами наукового аналізу
суспільних явищ, процесів; характеризувати їхні риси, форми виявлення,
особливості; наявне висловлення та аргументування власного ставлення
до альтернативних поглядів на дане питання; є грунтовне знання
необхідних законів і нормативних матеріалів (національне та
міжнародне законодавство); знання теоретичних питань відповідно до
основної та додаткової літератури.

14-18 балів відповідає таким вимогам:
не виконано хоча б одна з вимог для отримання найвищого балу (18-20);
чи допущені помилки під час наведення аргументації, посилання на
законодавство, статистичні дані, теоретичні концепції, що вливає на
логіку висновків під час відповіді на питання.
10–14 балів відповідає таким вимогам:
не виконано три вимоги для отримання найвищого балу (18-20); зміст
відповіді, аргументи, висновки відповіді не є правильними чи
загальновизнаними за відсутності у відповіді доказів і раціональних
аргументів на їх користь.
0-10 балів відповідає таким вимогам:
не виконано три чи більше вимог для отримання найвищого балу (18-20)
та допущені дві чи більше значних помилок, зроблені під час відповіді
висновки не є правильними чи загальновизнаними, а у відповіді студента
доказів і раціональних аргументів на їх користь немає, зміст відповіді
дає підстави стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно
зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не
відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді
або давши відповідь не на поставлене в білеті питання.
Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений вступником, в
якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження,
його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі
шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Дослідницька пропозиція має
містити назву дослідження, анотацію дослідження (до 500 слів викладу
проблеми та запропонованих шляхів її розв’язання з ключовими словами)
загальний опис дослідження (актуальність обраної теми, обґрунтування
наукової новизни, теоретична значущість, мета, завдання, предмет та об’єкт

дослідження, очікувані результати, аналітичний огляд наукових праць за
темою дослідження, методологія та методи дослідження, план реалізації
дослідження за роками, список літератури (від 20 позицій).
Дослідницька пропозиція – це не реферативний виклад наукової проблеми, а
підтвердження розуміння вступником перспективності обраної ним ідеї,
ступеню обґрунтованості, обізнаності з предметом власного наукового
вибору та ступенем його дослідження.
Дослідницька пропозиція вступника в обов’язковому порядку візується
передбачуваним науковим керівником та завідувачем кафедри.
Дослідницька пропозиція оцінюється фаховою комісією філософського
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
на вступному іспиті зі спеціальності як його складова за таким критеріями
(максимальна оцінка – 40 балів).
Критерії оцінювання дослідницької пропозиції:
30-40 балів відповідає таким вимогам:
заявлена вступником наукова проблема та її аспекти, що їх
пропонується дослідити, є новими та актуальними, представлено
ґрунтовний огляд досліджень, системний аналіз ідей, пов’язаних із
заявленою
проблемою;
автор
демонструє
спроможність
формулювати
власні
аргументовані
гіпотези,
визначати
перспективність теми, а також робити на підставі цього аналізу
власні висновки. Текст дослідницької пропозиції містить усі необхідні
компоненти, змістові частини представлені в логічній послідовності,
положення не повторюються і не суперечать одне одному.
Висловлювання автора підкріплені фактичним матеріалом.
10-30 балів відповідає таким вимогам:
пропонована у дослідженні проблема не є новою, але вступник
представив нові її аспекти або запропонував нові методи дослідження,
які раніше для її вивчення не використовувалися, показав особливості
свого дослідження. Аргументування сформульованої проблеми та огляд
літератури з її дослідження є послідовним переліком праць із заявленої
проблеми з поодинокими коментарями автора. Структура тексту
дослідницької пропозиції логічна, або може не вистачати 1-2
компонентів структури дослідницької пропозиції, також наявні 1-2

випадки
логічної
незв’язності
викладу
чи
необґрунтованої
повторюваності окремих тез. Є фактологічні помилки.
0–10 балів відповідає таким вимогам:
заявлена проблема, її аспекти, що пропонується дослідити, методи, за
допомогою яких заплановано її вирішувати, не є новими.
Аргументування вибору не наведено. Огляд літератури є механічним
переліком імен та праць дослідників, які стосуються заявленої
проблеми. Зміст тексту викладено безсистемно, не всі необхідні
компоненти структури дослідницької пропозиції представлено, окремі
змістові частини тексту повторюються або ж суперечать одна одній.

ТЕМА 1. Концептуальні засади управлінської діяльності.
Феномен управління та основні підходи до його вивчення. Доцільність
та обмеженість кібернетичного тлумачення поняття управління. Процес
управління як упорядкування системи. Види управління. Основні поняття
науки управління: влада та панування, керівництво та адміністрування,
управління та менеджмент. Етапи становлення, коло проблем та основні
школи загальної теорії управління.
Поняття про соціальне управління. Характерні риси соціального
управління. Основна відмінність соціального управління від управління
живими організмами. Види та форми соціального управління. Два аспекти
політичного управління: адміністративно-правовий (примусовий) та
впливово-виховний (переконання). Поняття про соціально-політичне
управління.
Соціальне управління як система. Механізм та структура соціального
управління. Суб'єкти та об'єкти соціального управління. Закони, принципи та
методи соціального управління. Функції соціального управління. Кадрове
забезпечення управлінських процесів в суспільстві. Якісна оцінка
управлінських кадрів. Поняття діапазону управління. Управлінський процес
та його різновиди. Інформація та соціальна інформація. Інформація та
комунікація в соціальному управлінні. Види комунікації. Поняття
інформаційних бар’єрів та інформаційних шумів. Вимоги щодо інформації,
яка використовується у соціальному управлінні.
ТЕМА 2. Публічне управління як специфічний вид управлінської
діяльності.
Поняття публічного. Державна влада та публічна влада, державна
політика та публічна політика: спільне і відмінне. Державне управління:
визначення та характерні риси. Відмінності менеджменту державної
організації від менеджменту недержавної організації.
Визначення публічного управління (Демонд Кілінг, Джей М. Шавріц).
Публічне управління та державне управління. Співвідношення понять:
«government»; «governance»; «good governance»; «public management»; «new
public management». «Блексбурзький маніфест».
Принципи публічного управління та їх ціннісний вимір (Глен Райт).
Принцип зворотного зв'язку як основа публічного управління. Управління
зв’язками в публічному управлінні. Переговорний процес як інструмент
управління зовнішніми зв’язками. «Урядування в мережі». «Трирівнева
концепція» публічного управління Леслі Пала. Організація масової
свідомості та поведінки як елемент публічного управління. Технології
управління масовою свідомістю і поведінкою. «Вікно Овертона» та
«доктрина шоку». Комунікативний вплив як інструмент публічного
управління.

Суб’єкти та об’єкти публічного управління. Держава як суб’єкт
публічного управління. Органи місцевого самоврядування в публічному
управлінні. Політичні партії та громадські організації як суб’єкт публічного
управління. Бізнес як суб’єкт публічного управління. Соціальний діалог як
запорука успішного публічного управління. Співробітництво з питань
громадянського суспільства як один із пріоритетів реформування публічного
управління в Україні.
Політичний менеджмент як елемент публічного управління. Види
політичного менеджменту та їхня дотичність до публічного управління.
Менеджмент організації у публічному управлінні. Аналітична функція
політичного менеджменту як складова публічного управління. Теоретичний
та прикладний рівні аналізу політики. Моделі аналізу політики. Етапи аналізу
політики. Центри аналізу політики як суб’єкти публічного управління.
Функції публічного управління. Планування, довгострокове планування
та стратегічне планування. Організація та координація у публічному
управлінні. Організаційна структура та її різновиди. Етапи проектування
організаційних структур. Поняття ідеальної організаційної структури.
Контроль у публічному управлінні. Види контролю та його призначення.
Негативні наслідки контролю та шляхи їх усунення. Умови ефективності
контролю Концепція управління за результатами. Антикризовий менеджмент
як складова функції контролю. Функції держави у системі публічного
управління (Бернар Гурне).
Сервісна складова публічного управління. Поняття «послуги, що
надається при виконанні функцій державної влади». Публічні послуги:
національні особливості підходів до розуміння та забезпечення. «Перелік
базових публічних послуг» Європейського Союзу.
Адміністративні послуги держави: соціально-економічна сутність та
критерії оцінки якості надання. Поняття універсальної послуги.
Проблема оцінювання та управління якістю у публічному управлінні.
Планування оцінювання та його елементи: вибір часу для оцінювання та
формулювання питань, на які оцінювання має відповісти. Проблема
розповсюдження та використання результатів оцінювання. Партнерське
оцінювання та його переваги.
Основні завдання публічного управління в Україні у світлі Угоди про
асоціацію з ЄС.
ТЕМА 3. Адмінстрування як різновид управлінської діяльності.
Основні підходи до тлумачення терміну «адміністрування». «Public
administration»: нюанси тлумачення («державне управління»; «державне
адміністрування»; «адміністративно-державне управління», «публічне
адміністрування»). Управління, адміністрування та менеджмент.
Адміністрування як організаційно-технічна складова публічного
управління. Анрі Файоль про поняття адміністративного управління.
Формула ПОКУКОЗБ Л. Гулика. Ч. Барнард про функції адміністрування.

Концепція адміністративної поведінки Герберта Саймона. Г. Саймон про
управлінське рішення як про ключ до розуміння адміністрування.
Адміністративна система управління.
Бюрократія та адміністрування.
Концепція бюрократії Макса Вебера. Модель «адміністративної
ефективності» Вудро Вільсона.
Виконання та здійснення державної політики як ключовий елемент
адміністрування. Поняття державної політики та основні підходи до його
визначення. Види та моделі державної політики. Підстави та обмеження
державної політики. Знаряддя державної політики та їх класифікація.
Поняття «здійснення політики» та основні підходи до його визначення.
Здійсненність політики як головна підстава для її здійснення. Фактори
здійсненності політики. Здійсненність політики та впливовість політики.
Управління проектами та програмами як складова адміністрування.
Поняття адміністрації. Види та завдання адміністрації. Принципи
діяльності адміністрації. Юридичний та економічний аспекти адміністрації.
Парадокси, зумовлені некомерційним характером адміністрації. Публічна
адміністрація та її елементи.
Проблема
співвідношення
«політики»
та
«адміністрації».
Взаємопроникнення політики і адміністрації та його аспекти. Політична
поведінка державних службовців та основні напрями її вивчення.
Психологічні аспекти адміністрування та феномен законів Паркінсона.
Адміністративна реформа: покликання, передумови та дилеми. Поняття
посадової особи та відповідальності посадової особи. Формальні і
неформальні механізми відповідальності посадових осіб.
ТЕМА 4. Нормативно-правові та моральні засади системи публічного
управління та адміністрування.
Принцип законності у публічному управлінні та адмініструванні.
Конституційно-правові засади публічного управління. Права та обов’язки
громадян та їх організацій у публічному управлінні. державного управління
Нормативно-правова база організації та функціонування системи органів
публічної влади в Україні. Основні напрями вдосконалення нормативноправового забезпечення публічного управління та адміністрування.
Морально-етичні аспекти публічного управління та адміністрування.
ТЕМА 5. Публічне управління та адміністрування в сфері
економіки.
Концепції публічного управління економічними процесами. Поняття
геоекономіки.
Загальні принципи та особливості функціонування державного сектора
економіки як об’єкта управління і регулювання. Структура державного
сектора економіки. Форми і типи державних підприємств. Державні
корпоративні права.

Ринкові інститути. Форми організації економічної діяльності приватного
бізнесу. Роль приватного бізнесу у формування економічної стратегії
держави. Приватна та державна власність – взаємовідносини та протиріччя.
Держава як учасник і регулятор взаємовідносин у приватному бізнесі.
Приватизація як інструмент державної політики. Обґрунтування
доцільності та аналіз ризиків приватизації.
Необхідність та економічна обґрунтованість розвитку малого та
середнього бізнесу. Регуляторна політика держави відносно малого та
середнього бізнесу. Історичні та новітні напрямки розвитку малого та
середнього бізнесу, пріоритетність їх підтримки на рівні держави.
Пріоритетні напрями науково-технічної політики держави. Їх цілі та
завдання.
Формування економічної стратегії держави. Роль міжнародних
економічних організацій у формування державної політики у галузі
управління економічним розвитком країни. Роль держави у управлінні
економічним розвитком.
Проблеми інтеграції та реінтеграції економіки України з ключовими
економіками світу. Вплив політичних взаємовідносин між країнами на
розвиток їх економік.
Сучасна практика бюджетного процесу в Україні. Бюджет і економіка.
Бюджет як стратегія економічної і соціальної політики. Бюджет і стабілізація.
Бюджет як засіб контролю та управління економічним розвитком.
Підготовка, прийняття та виконання бюджету.
Публічне управління в сфері економіки у світлі Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС.
ТЕМА 6. Механізми публічного управління і адмінстрування
соціальною сферою життя суспільства.
Державна політика у сфері розвитку культури. Формування бренду
держави та нації у контексті загальнополітичних змін на світовій арені.
Проблеми самоідентифікації осередків суспільства за мовними, культурноісторичними, або релігійними ознаками, основні завдання державної
політики у відповідних сферах.
Державне регулювання сферою житлово-комунального господарства.
Механізми керування взаємовідносинами між постачальниками та
споживачами послуг ЖКГ.
Управління освітою як галузь державної діяльності. Державна політика
в галузі освіти. Законодавче та нормативно-правове забезпечення освітньої
галузі. Органи управління освітою, їх структура, повноваження.
Державні освітні стандарти. Моніторинг якості освіти. Регулююча і
контролююча функція держави у підготовці фахівців. Ліцензування,
акредитація та атестація навчальних закладів.

Охорона здоров’я як складова соціальної та гуманітарної політики
держави. Особливості державного управління в галузі охорони здоров’я.
Державні механізми управління охороною здоров’я.
Стан та основні проблеми охорони здоров’я в Україні. Здоров’я як
біологічна, соціальна та економічна категорія. Проблеми здоров’я населення
України і шляхи їх розв’язання. Екологічний стан України і здоров’я
населення. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи.
Світова проблема «старіння населення» - основні чинники, проблеми та
сценарії розвитку.
Держава як гарант «забезпеченої старості». Світовий досвід вирішення
питань пенсійного забезпечення. Основні тенденції, шляхи та підґрунтя
таких рішень. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку пенсійного
забезпечення в Україні.
Публічне управління соціальною сферою життя суспільства у світлі
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
ТЕМА 7. Управління національними інтересами та національною
безпекою держави
Національні інтереси та їх різновиди. Американська традиція у
визначенні поняття національного інтересу. Особливості європейського
підходу до вивчення поняття національного інтересу. Концепція
національного інтересу Р. Арона. Поняття геостратегії. Геостратегія та
управління національними інтересами. Геополітичні інтереси як складова
національних інтересів.
Національна безпека та її геополітичні засади. Геополітика та
управління простором. Складові безпеки території. Територіальні суперечки
та територіальні претензії: спільне і відмінне.
Механізм реалізації національних інтересів та його складові. Сила та
могутність держави як елемент механізму реалізації національних інтересів.
Територіальна експансія, окупація та гуманітарна інтервенція.
Принципи забезпечення національної безпеки. Основні напрями
управління національною безпекою держави.
Закон України «Про основи національної безпеки України» та Стратегія
національної безпеки України. Воєнна доктрина держави. Повноваження
Президента України, Верховної Ради України та центральних органів
виконавчої влади України у сфері забезпечення національної безпеки.
Повноваження та функції Ради національної безпеки і оборони України.
Управління національними інтересами та національною безпекою у
світлі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

ТЕМА 8. Механізми публічного управління та адміністрування в
побудові інформаційного суспільства.
Сфери застосування інформаційних технологій у державному
управлінні. Електронний уряд як інновація державного управління сучасного
інформаційного
суспільства.
Поняття,
сутність
та
актуальність
запровадження. Принципи створення та функціонування. Міжнародний
досвід у сфері електронного державного управління.
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державного
управління і місцевого самоврядування. Методи набуття і поширення
інформації в державному управлінні на основі новітніх інформаційних
технологій. Принципи електронного документообігу.
Засоби масової інформації як один із елементів публічного управління.
Інтернет як засіб формування громадської думки та контролю над нею. Місце
та роль соціальних мереж у формуванні громадської думки. Проблеми та
ризики при використанні соціальних мереж.
Публічне управління та адміністрування в побудові інформаційного
суспільства у світлі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
ТЕМА 9. Державна служба в системі публічного управління та
адміністрування.
Державна служба як публічно-правовий інститут. Державна служба та
політичний устрій і тип держави. Приклади реформування державної служби
у зарубіжних країнах.
Завдання державної служби. Види державної служби. Поняття служби в
органах місцевого самоврядування.
Завдання служби в органах місцевого самоврядування. Функції служби в
органах місцевого самоврядування, їх класифікація та характеристика.
Поняття ―державний службовець‖ та ―службовець органу місцевого
самоврядування‖.
Види державних службовців в Україні. Види службовців органів
місцевого самоврядування в Україні. Державні службовці і політичні діячі:
співвідношення правового статусу. Права і обов’язки державних службовців.
Реформування
державної
служби
в
Україні
у
контексті
євроінтеграційних процесів.
ТЕМА 10. Кадрова політика на державній службі та в органах
місцевого самоврядування
Сутність кадрової політики на державній службі. Предмет і суб’єкт
кадрової політики. Правовий режим кадрової політики. Сучасна кадрова
політика в Україні.
Поняття, мета й умови професійної підготовки державних службовців.
Система підвищення кваліфікації державних службовців.

Поняття державної кадрової політики: регіональний вибір. Кадровий
потенціал органів державної влади і місцевого самоврядування в регіонах
України та його розвиток. Правове забезпечення державної кадрової
політики в регіоні. Поняття, структура і функції кадрових технологій.
Професійна орієнтація в управлінні
персоналом
державної
служби.
Відбір
персоналу
як кадрова технологія. Адаптація
персоналу та її особливості на державній службі.
Технології управління кар’єрою персоналу. Формування системи
кадрового резерву державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування.

Питання до вступу в аспірантуру по спеціальності 074 – Публічне
управління та адміністрування.
1. Феномен управління та основні підходи до його вивчення.
2. Основні поняття науки управління: влада та панування, керівництво та
адміністрування, управління та менеджмент.
3. Етапи становлення, коло проблем та основні школи загальної теорії
управління.
4. Поняття про соціальне управління. Види соціального управління.
5. Механізм соціального управління: закони, принципи, форми і методи.
6. Функції та організаційна структура соціального управління.
7. Кадри управління та управлінський процес. Діапазон управління та
проблема якісної оцінки управлінських кадрів.
8. Інформація та комунікація в соціальному управлінні. Види комунікації.
9. Поняття інформаційних бар’єрів та інформаційних шумів.
10. Вимоги щодо інформації, яка використовується у соціальному
управлінні.
11. Державне управління: визначення та характерні риси.
12. Визначення публічного управління (Демонд Кілінг, Джей М. Шавріц).
Публічне управління та державне управління.
13. Співвідношення понять: «government»,
«governance» та «good
governance».
14. «Public management» та «New public management»: спільне і відмінне.
15. Принцип зворотного зв'язку як основа публічного управління.
16. «Трирівнева концепція» публічного управління Леслі Пала.
17. Організація масової свідомості та поведінки як елемент публічного
управління.
18. Суб’єкти та об’єкти публічного управління. Співробітництво з питань
громадянського суспільства як один із пріоритетів реформування
публічного управління в Україні.
19. Політичний менеджмент як елемент публічного управління.
20. Аналітична складова публічного управління.
21. Функції публічного управління. Антикризовий менеджмент як складова
функції контролю.
22. Організаційна структура та її різновиди. Етапи проектування
організаційних структур.
23. Сервісна складова публічного управління. «Перелік базових публічних
послуг» Європейського Союзу.
24. Проблема оцінювання та управління якістю у публічному управлінні.
25. Основні підходи до тлумачення терміну «адміністрування». «Public
administration» : нюанси тлумачення.
26. Адміністрування як організаційно-технічна складова публічного
управління.
27. Адміністративна система управління та концепція бюрократії Макса
Вебера.

28. Концепція адміністративної поведінки Герберта Саймона.
29. Здійснення державної політики як ключовий елемент адміністрування.
Здійсненність політики та впливовість політики.
30. Управління проектами та програмами як складова адміністрування.
31. Поняття адміністрації. Публічна адміністрація та її елементи.
32. Проблема співвідношення «політики» та «адміністрації».
33. Психологічні аспекти адміністрування та феномен законів Паркінсона.
34. Адміністративна реформа: покликання, передумови та дилеми.
35. Формальні і неформальні механізми відповідальності посадових осіб.
36. Нормативно-правова база організації та функціонування системи
органів публічної влади в Україні.
37. Морально-етичні аспекти публічного управління та адміністрування.
38. Концепції публічного управління економічними процесами. Поняття
геоекономіки.
39. Структура державного сектора економіки.
40. Приватна та державна власність - взаємовідносини та протиріччя.
41. Приватизація як інструмент державної політики. Обґрунтування
доцільності та аналіз ризиків приватизації.
42. Регуляторна політика держави відносно малого та середнього бізнесу.
43. Пріоритетні напрями науково-технічної політики держави. Їх цілі та
завдання.
44. Роль міжнародних економічних організацій у формування державної
політики у галузі управління економічним розвитком країни.
45. Роль держави у управлінні економічним розвитком.
46. Бюджет як засіб контролю та управління економічним розвитком.
47. Державна політика у сфері розвитку культури.
48. Проблеми самоідентифікації осередків суспільства за мовними,
культурно-історичними, або релігійними ознаками, основні завдання
державної політики у відповідних сферах.
49. Механізми керування взаємовідносинами між постачальниками та
споживачами послуг ЖКГ.
50. Державна політика в галузі освіти. Законодавче та нормативно-правове
забезпечення освітньої галузі.
51. Державні освітні стандарти. Моніторинг якості освіти.
52. Охорона здоров’я як складова соціальної та гуманітарної політики
держави. Державні механізми управління охороною здоров’я.
53. Держава як гарант «забезпеченої старості». Світовий досвід вирішення
питань пенсійного забезпечення.
54. Національні інтереси, їх різновиди, американська та європейська
традиції їх вивчення.
55. Національна безпека та її геополітичні засади. Поняття геостратегії.
56. Механізм реалізації національних інтересів та його складові.
57. Принципи забезпечення національної безпеки.
58. Закон України «Про основи національної безпеки України» та Стратегія
національної безпеки України.

59. Сфери застосування інформаційних технологій у державному
управлінні.
60. Електронний уряд як інновація державного управління сучасного
інформаційного суспільства. Поняття, сутність та актуальність
запровадження.
61. Методи набуття і поширення інформації в державному управлінні на
основі новітніх інформаційних технологій.
62. Засоби масової інформації як один з елементів публічного управління.
Інтернет як засіб формування громадської думки та контролю над нею.
63. Місце та роль соціальних мереж у формуванні громадської думки.
Проблеми та ризики при використанні соціальних мереж.
64. Державна служба та політичний устрій і тип держави.
65. Завдання державної служби. Види державної служби.
66. Види державних службовців в Україні. Види службовців органів
місцевого самоврядування в Україні.
67. Державні службовці і політичні діячі: співвідношення правового
статусу.
68. Права і обов’язки державних службовців.
69. Сутність кадрової політики на державній службі. Предмет і суб’єкт
кадрової політики.
70. Поняття, мета й умови професійної підготовки державних службовців.
Система підвищення кваліфікації державних службовців.
71. Поняття державної кадрової політики: регіональний вимір.
72. Професійна орієнтація в управлінні
персоналом
державної
служби.
73. Технології управління кар’єрою персоналу. Формування системи
кадрового резерву державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування.
74. Публічне управління в сфері економіки у світлі Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС.
75. Публічне управління соціальною сферою життя суспільства у світлі
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
76. Управління національними інтересами та національною безпекою у
світлі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
77. Публічне управління та адміністрування в побудові інформаційного
суспільства у світлі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
78. Реформування
державної
служби
в
Україні
у
контексті
євроінтеграційних процесів.
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