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ВСТУП
Програму основного вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю
281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та
адміністрування розроблено згідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від
23 березня 2016 року № 261.
Програму основного вступного іспиту із спеціальності складено в обсязі освітньої
програми рівня вищої освіти магістра з спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування.
Питання основного вступного іспиту складено з метою виявлення
компетентностей (знань, вмінь, навичок), якими володіє кандидат на вступ до
аспірантури для підготовки на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з
метою здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 Публічне
управління та адміністрування.
Вступники в аспірантуру мають продемонструвати
знання:
 теоретичних і прикладних засад публічної політики, фінансів, основ і
технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами;
 сучасних підходів до публічного управління та адміністрування;
 основних засад національної безпеки в межах своєї професійної
компетенції;
вміння:
 визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та
розвитку електронної демократії;
 використовувати нормативно-правові акти, що регулюють сферу
публічного управління та адміністрування;
 використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати наукові
дослідження у сфері публічного управління та адміністрування;
 застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також
міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських і
загально-організаційних структур;
 визначати
напрями
розвитку
систем
на
загальнодержавному,
регіональному, місцевому та організаційному рівнях;
 критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання у сфері
публічного управління та адміністрування;
 використовувати інструменти електронної демократії в сфері публічного
управління та адміністрування;
 ініціювати, розробляти і впроваджувати інновації на різних рівнях
публічного управління та адміністрування;
 розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження
кращих вітчизняних і зарубіжних практик діяльності органів публічного
управління та організацій;
навички:
 використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями,
ризиками, проектами, змінами, якістю;
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 готувати програмні документи щодо розвитку публічного урядування та
адміністрування;
 здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного управління та
адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових і етичних
норм.
Основний вступний іспит на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти для
здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 281 Публічне управління
та адміністрування здійснюється у письмовій формі. Вступний іспит є комплексним і
включає теоретичну (два питання) та практичну (одне питання) частини в межах
стандарту вищої освіти України зі спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування рівня вищої освіти «магістр». Екзаменаційний білет містить три
запитання, з яких два запитання відкритих теоретичних та одне практичне запитання, на
які необхідно надати розгорнуту відповідь. Загальна тривалість часу, відведеного
вступникам для підготовки відповідей на три питання екзаменаційного білету, складає
2 академічні години (90 хв.).
При складанні комплексного фахового випробування використання будь-яких
електронних пристроїв та допоміжного матеріалу (підручники, першоджерела,
конспекти тощо) ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

ЗМІСТ ОСНОВНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ
ДО АСПІРАНТУРИ
Тема 1. Концептуальні засади управлінської діяльності
Поняття про соціальне управління. Характерні риси соціального управління.
Основна відмінність соціального управління від управління живими організмами. Види
та форми соціального управління. Соціальне управління як система. Механізм і
структура соціального управління. Суб’єкти та об’єкти соціального управління. Закони,
принципи та методи соціального управління. Функції соціального управління.
Управлінський процес та його різновиди.
Тема 2. Предмет і методологічна основа теорії публічного управління та
адміністрування
Публічна сфера і соціальні комунікації. Поняття, ознаки та природа публічного
управління та публічної політики. Цілі публічного управління. Інструменти публічного
управління та публічної політики. Процедури публічної політики. Сучасна (традиційна)
модель публічного управління. Публічне адміністрування та муніципальна публічна
влада. Нова модель публічного управління: обслуговування замовників (клієнтів);
кваліфікація і компетенція кадрів адміністрації; інформаційна система (управління
адміністрацією); організаційна система (структура).
Тема 3. Система органів державної влади в Україні
Конституційні засади побудови структур державного управління в Україні.
Поняття публічної адміністрації. Поняття і види суб’єктів (суб’єкти адміністративного
права і суб’єкти адміністративних правовідносин) публічної адміністрації.
Президент України: повноваження щодо виконавчої гілки влади. Консультативні,
дорадчі та інші допоміжні органи і служби, що створюються Президентом України для
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здійснення своїх повноважень. Адміністративно-правовий статус Адміністрації
Президента України. Інститут представників Президента України. Адміністративноправовий статус Ради національної безпеки і оборони України.
Поняття і види органів виконавчої влади. Система органів виконавчої влади.
Класифікація органів виконавчої влади за масштабом діяльності. Вищі, центральні,
місцеві органи виконавчої влади, характеристика їх адміністративно-правового статусу.
Кабінет Міністрів України. Міністерства, державні агентства, інспекції, служби та
центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Територіальні органи центральних органів виконавчої влади: права, компетенція,
функції. Місцеві державні адміністрації в системі державного управління.
Реформування організаційної структури державного управління в Україні.
Тема 4. Децентралізація влади як складова реформування публічного
управління в Україні
Теоретичні засади правового забезпечення децентралізації державного
управління. Поняття і сутність децентралізації.
Місцеве самоврядування як форма децентралізації влади та гарантія
демократичного політичного режиму.
Децентралізація влади як засіб забезпечення надання якісних адміністративних
послуг на рівні територіальної громади. Концепції децентралізації управління:
європейський та світовий досвід децентралізації управління.
Тема 5. Публічна служба в Україні
Публічна служба та публічні службовці. Види публічної служби. Принципи
публічної служби. Посади в органах публічної служби: види та категорії посад в органах
публічної влади. Управління публічною службою. Державна політика у сфері публічної
служби. Організація управління публічною службою. Управління службою в органі.
Вступ на публічну службу. Умови вступу на публічну службу. Відбір кандидатів
на публічну службу. Порядок проведення конкурсу на посади публічної служби.
Порядок призначення публічних службовців. Правовий статус публічного службовця.
Основи правового статусу публічного службовця. Обов’язки публічного службовця.
Права публічного службовця. Обмеження, пов’язані зі статусом публічного службовця.
Етика публічної служби.
Відповідальність публічних службовців. Адміністративна відповідальність
публічних службовців. Кримінальна відповідальність публічних службовців.
Дисциплінарна відповідальність публічних службовців. Матеріальна відповідальність
публічних службовців. Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності.
Засоби правового захисту публічних службовців.
Припинення публічної служби. Підстави припинення публічної служби.
Позбавлення (втрата) статусу публічного службовця. Звільнення зі служби за власним
бажанням. Відставка публічного службовця. Звільнення за рішенням органу
(адміністрації).
Тема 6. Поняття місцевого самоврядування та публічної муніципальної
служби
Служба в органах місцевого самоврядування: загальна характеристика.
Місцеві ради. Повноваження виконавчих комітетів. Публічна муніципальна
служба. Класифікація муніципальних функцій. Фінансово-економічні основи місцевого
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самоврядування: муніципальна власність, місцевий бюджет і майно, що перебуває у
державній власності, і передане в управління органам місцевого самоврядування. Робота
з населенням, громадськими організаціями, громадянами і підприємствами,
розташованими на території муніципального освіти. Структуризація населення і місцеві
спільноти в муніципальному управлінні.
Тема 7. Управління національними інтересами та національною безпекою
держави
Національні інтереси та їх різновиди. Механізм реалізації національних інтересів
та його складові. Територіальна експансія, окупація та гуманітарна інтервенція.
Принципи забезпечення національної безпеки. Основні напрями управління
національною безпекою держави. Загальна характеристика національної безпеки як
об’єкта публічного адміністрування. Нормативно-правове регулювання сфери
національної безпеки. Суб’єкти публічного адміністрування сфери національної
безпеки. Верховна Рада України, Президент України та Кабінет Міністрів України як
суб’єкти публічного адміністрування сфери національної безпеки. Рада національної
безпеки і оборони України та Служба безпеки України як суб’єкт загальної компетенції
у сфері національної безпеки. Адміністративна відповідальність за проступки у сфері
юстиції, оборони і безпеки України. Закон України «Про основи національної безпеки
України» та Стратегія національної безпеки України. Воєнна доктрина держави.
Тема 8. Основи конституційного права України
Конституційне право як провідна галузь права, законодавства та науки.
Встановлення предмета та методу конституційно правових відносин. Ознаки
конституційних правовідносин. Суб’єкти та об’єкти конституційних правовідносин.
Визначення механізму дії Конституції України. Поняття та ознаки конституціоналізму.
Складові частини конституціоналізму. Їх поняття та характеристика.
Територіальний устрій України. Рівні адміністративно-територіального поділу в
Україні. Поняття, зміст та характеристика конституційного статусу людини та
громадянина. Класифікація прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Сутність
та зміст конституційних прав і свобод.
Тема 9.Форми публічного адміністрування
Поняття і види форм публічного адміністрування. Вимоги до використання форм
публічного адміністрування. Правові і не правові форми публічного адміністрування.
Встановлення норм права (видання нормативних актів управління, адміністративна
правотворчість). Застосування норм права (видання ненормативних актів управління,
видання індивідуальних актів управління, видання актів застосування норм права,
адміністративне розпорядництво). Укладання адміністративних договорів.
Поняття актів публічного адміністрування. Властивості правових актів
публічного адміністрування. Призначення правових актів публічного адміністрування.
Нормативні акти та їх ознаки. Вимоги до правових актів публічного адміністрування.
Державна реєстрація нормативно-правових актів.

6

Тема 10. Основи адміністративного права України
Поняття адміністративних правовідносин та його основних ознак. Основні риси
адміністративних правовідносин. Класифікація юридичних фактів адміністративних
правовідносин. Види адміністративних правовідносин та їх загальна характеристика.
Поняття адміністративного правопорушення. Адміністративне правопорушення
як
підстава
притягнення
до
адміністративної
відповідальності.
Ознаки
адміністративного правопорушення та їх характеристика. Склад адміністративного
правопорушення. Характеристика підстав настання юридичної відповідальності. Види
адміністративних стягнень. Перелік видів та їх відмінність від трудових
(дисциплінарних).
Тема 11. Основи трудового права України
Трудове право, його поняття та характеристика. Принципи регулювання трудових
правовідносин. Поняття та зміст колективного договору. Сторони колективного
договору, їх права та обов’язки. Порядок укладання та виконання колективного
договору. Поняття трудового договору та його зміст. Сторони трудового договору, їх
права та обов’язки. Поняття та визначення основних рис матеріальної відповідальності.
Загальні підстави матеріальної відповідальності працівників. Обов’язок власника
або уповноваженого ним органу та працівника зі збереження майна. Матеріальна
відповідальність у межах середньомісячного заробітку. Випадки обмеженої матеріальної
відповідальності працівників. Випадки повної матеріальної відповідальності. Поняття
внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці. Поняття та значення
дисципліни праці. Види стягнень, які застосовуються до працівників, що порушили
трудову дисципліну.
Тема 12. Загальні основи державного регулювання економіки
Ринок як форма упорядкування господарського життя. Державне регулювання
економіки. Господарський механізм макроекономічного рівня. Економічне зростання та
макроекономічна ринкова рівновага. Зайнятість, безробіття у системі макроекономічної
рівноваги та соціальна політика. Бюджетна система та її характеристика.
Грошова система держави. Рівновага на грошовому ринку. Закони грошового
обігу. Інфляція, її форми й антиінфляційні заходи держави. Економічні, соціальнополітичні та фінансові методи стабілізації валют. Грошовий ринок. Грошово-кредитне
регулювання економіки.
Тема 13. Стратегічне управління в системі публічного управління та
адміністрування
Сутність понять стратегії та стратегічного управління. Основні складові процесу
стратегічного управління. Вимоги до постановки цілей. Сутність стратегічного
планування. Оцінка стратегічної ситуації організації. Стратегії підприємства та їх
класифікація. Етапи розробки та реалізації стратегій. Стратегічний аналіз у системі
стратегічного менеджменту. Стратегічний потенціал підприємства (СПП) і підходи до
його оцінювання та розвитку. Вибір базових стратегічних варіантів функціональних
стратегій
підприємства.
Державний
стратегічний
менеджмент.
Глобальні,
багатонаціональні та регіональні стратегії. Оцінка ефективності розробки та реалізації
стратегій.
7

Стратегія розвитку інформаційного суспільства. Порівняльний аналіз світових
стратегій і планів дій щодо розвитку інформаційного суспільства. Оцінка готовності
країн до побудови інформаційного суспільства: огляд основних методик. Оцінка рівня
розвитку інформаційного суспільства в Україні та пріоритетні завдання державної
політики. Рівень розвитку інформаційного суспільства: загальна характеристика, місце
серед інших країн світу.
Тема 14. Поняття, принципи, методи та моделі електронного урядування
Електронне
урядування:
поняття,
сутність,
актуальність,
мотивація
запровадження та функціонування. Основні принципи, пріоритети та напрямки розвитку
електронного урядування. Основні етапи формування електронного урядування.
Впровадження електронного урядування в Україні. Передумови та основні етапи
розвитку електронного урядування в Україні. Центральні органи влади в електронному
урядуванні. Структурні та функціональні особливості органів держаної влади в умовах
електронного урядування. Проблеми та тенденції впровадження електронного
урядування в Україні.
Зарубіжний досвід впровадження електронного урядування. Основні моделі і
підходи до впровадження електронного урядування в зарубіжних країна. Аналіз кращих
практик впровадження електронного урядування. Досвід впровадження електронного
урядування в Європейському Союзі. Аналіз помилок і проблем, визначення пріоритетів і
тенденцій розвитку електронного урядування зарубіжних країн.
Тема 15. Електронні послуги
Поняття, основні характеристики та класифікація електронних державних послуг.
Зарубіжний досвід з класифікації державних послуг. Характеристики державних
електронних послуг. Фази реалізації електронних державних послуг. Ступінь зрілості
електронних послуг. Потенціальні переваги та економія від реалізації електронних
державних послуг. Планування впровадження електронних державних послуг на різних
рівнях державного управління. Нормативно-правові засади надання адміністративних
послуг. Напрямки вдосконалення нормативно-правової бази у системі надання
електронних послуг. Нормативно-правові акти, що регламентують функціонування
систем надання публічних електронних послуг.
Тема 16. Сутність електронної демократії та її основні складові
Сутність електронної демократії. Основні етапи розвитку електронної демократії.
Особливості сучасного етапу розвитку електронної демократії в Україні. Основні
проблеми і перспективи розвитку електронної демократії. Особливості розвитку
електронної демократії в Україні та зарубіжних країнах.
Електронна участь громадян у процесі прийняття управлінських рішень. Сутність
електронної участі громадян при прийнятті управлінських рішень в умовах розвитку
інформаційного суспільства. Звіти ООН щодо основних показників е-участі громадян у
різних країнах світу. Тенденції та особливості залучення громадян до процесу
прийняття управлінських рішень. Порівняльний аналіз е-участі громадян в країнах
Європейського Союзу, США та України.
Інструменти електронної демократії. Електронні звернення. Електронні петиції.
Електронне голосування. Електронне чи мобільне голосування. Е-консультації щодо
політики та законодавства.
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Електронний парламент в Україні та світі. Організаційно-правові та інституційні
засади побудови й функціонування електронного парламенту. Втілення концепції
впровадження електронного парламенту: управління, планування та ресурси. Основні
засади електронного парламенту: інфраструктура та послуги.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ОСНОВНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ
ДО АСПІРАНТУРИ
Адміністрування підприємницької діяльності.
Глобальні, багатонаціональні та регіональні стратегії.
Державне регулювання економіки.
Децентралізація влади як засіб забезпечення надання якісних адміністративних
послуг на рівні територіальної громади.
5. Електронне
урядування:
поняття,
сутність,
актуальність,
мотивація
запровадження та функціонування.
6. Загальна характеристика національної безпеки як об’єкта публічного
адміністрування.
7. Загальна характеристика публічного адміністрування сфери фінансів.
8. Зарубіжний досвід організації публічної служби в європейських країнах.
9. Інновації формування корпоративної культури в публічному управлінні.
10. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, що створюються
Президентом України для здійснення своїх повноважень.
11. Корпоративне управління, корпоративна влада та публічне адміністрування.
12. Механізм та структура соціального управління.
13. Механізми інформаційного забезпечення публічної влади в Україні.
14. Міжмуніципальне співробітництво суб’єктів місцевого самоврядування.
15. Місцеве самоврядування як форма децентралізації влади та гарантія
демократичного політичного режиму.
16. Нормативні акти та їх ознаки.
17. Нормативно-правові засади надання адміністративних послуг.
18. Основи публічного регулювання у сфери економічного розвитку та торгівлі.
19. Політичні партії і громадські організації.
20. Поняття і види об’єднань громадян.
21. Поняття і види суб’єктів (суб’єкти адміністративного права і суб’єкти
адміністративних правовідносин) публічної адміністрації.
22. Поняття методів публічного адміністрування.
23. Поняття підприємницької діяльності.
24. Поняття, основні характеристики та класифікація електронних державних послуг.
25. Правові і не правові форми публічного адміністрування.
26. Публічна муніципальна служба.
27. Публічна служба та публічні службовці.
28. Публічна сфера і соціальні комунікації.
29. Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада.
30. Публічне управління і публічна політика.
31. Світовий досвід управління якістю публічних послуг у системі публічного
адміністрування.
32. Система органів виконавчої влади.
1.
2.
3.
4.
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33. Служба в органах місцевого самоврядування: загальна характеристика.
34. Соціальне управління як система.
35. Структурні та функціональні особливості органів держаної влади в умовах
електронного урядування.
36. Сучасні наукові концепції та підходи до стратегічного менеджменту.
37. Визначте актуальні проблеми впровадження електронного урядування в Україні
та проаналізуйте можливі шляхи їх подолання.
38. Визначте основні етапи розвитку електронної демократії та їх особливості в
Україні. Проаналізуйте проблеми, які гальмують розвиток електронної демократії
в Україні.
39. Визначте передумови та основні етапи розвитку електронного урядування в
Україні. Проаналізуйте проблеми, які гальмують впровадження електронного
урядування в Україні.
40. Визначте сутність електронної демократії та її основні складові. Проаналізуйте
проблеми, які гальмують розвиток електронної демократії в Україні.
41. Визначте та окресліть потенціальні переваги та економію від реалізації
електронних державних послуг. Наведіть відповідний зарубіжний і вітчизняний
досвід.
42. Наведіть кращі зарубіжні практики впровадження електронного урядування.
Проаналізуйте можливість їх застосування в Україні.
43. Назвіть найбільш успішні комунікативні компанії органів публічного управління
в Україні та поясніть причини їх успіху.
44. Окресліть особливості і перспективи розвитку електронної демократії в Україні.
Проаналізуйте проблеми, які гальмують розвиток електронної демократії в
Україні та можливі шляхи їх вирішення із застосуванням зарубіжного досвіду.
45. Порівняйте світові стратегії й плани дій щодо розвитку інформаційного
суспільства та Стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні.
46. Проаналізуйте досвід впровадження електронного урядування в Європейському
Союзі та можливості його застосування в Україні.
47. Проаналізуйте основні інструменти електронної демократії та переваги від їх
застосування. Наведіть приклади кращих зарубіжних і вітчизняних практик.
48. Проаналізуйте основні тенденції розвитку електронного парламенту в Україні та
світі.
49. Проаналізуйте особливості розвитку електронної демократії в Україні та наведіть
відповідні кращі зарубіжні практики.
50. Проаналізуйте співвідношення понять «політична влада», «державна влада»,
«державне управління», «публічне управління».
51. Розкрийте сутність електронного звернення як інструмента електронної
демократії. Наведіть приклади успішного його застосування в Україні.
52. Розкрийте сутність електронної петиції як інструмента електронної демократії.
Наведіть приклади успішного його застосування в Україні.
53. Розкрийте сутність інформаційного запита як інструмента електронної демократії.
Наведіть приклади успішного його застосування в Україні.
54. Розкрийте сутність та особливості проведення електронне голосування. Наведіть
приклади успішного його застосування.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
На основному вступному іспиті до аспірантури за спеціальністю 281 Публічне
управління та адміністрування вступник отримує екзаменаційний білет, який включає
два відкритих теоретичних запитання та одне практичне запитання з переліку
зазначеного вище.
Максимальний ваговий бал за відповідь на перше та друге відкрите теоретичне
запитання складає по 30 балів. Максимальний ваговий бал за відповідь на третє
практичне запитання складає 40 балів.
Оцінювання відповіді вступника здійснюється за системою ЕCTS за 100-бальною
шкалою.
Загальна оцінка вступника розраховується за формулою:
ЕЗАГ = ЕВТЗ1 + ЕВТЗ2 + ЕПЗ3, де:
ЕЗАГ – загальна оцінка вступника;
ЕВТЗ1 – бали, отримані вступником за перше відкрите теоретичне запитання,
максимальний ваговий бал – 30;
ЕВТЗ2 – бали, отримані вступником за друге відкрите теоретичне запитання,
максимальний ваговий бал – 30;
ЕВП3 – бали, отримані вступником за третє практичне запитання, максимальний
ваговий бал – 40.
Таким чином, максимальна загальна оцінка вступника ЕЗАГ :
ЕЗАГ = 30 + 30 + 40 = 100 балів.
При оцінюванні відповіді вступника враховується повнота та правильність
відповіді, а також здатність вступника узагальнювати отримані знання; застосовувати
загальні та специфічні наукові методи, принципи та закони на конкретних прикладах;
аналізувати, інтерпретувати та оцінювати факти, події, процеси суспільного життя;
чітко, послідовно та обґрунтовано аргументувати власну відповідь.
Критерії оцінювання відповідей:
Відповідь на за перше відкрите теоретичне запитання
Максимальний ваговий бал – 30:
22-30 балів – виставляється, якщо відповідь на питання повна, чітка, лаконічна,
по суті поставленого питання. Вступник демонструє вичерпне знання навчального
матеріалу в заданому обсязі, високий рівень умінь та навичок, що передбачає правильне
та точне використання професійної термінології. Вступник детально роз’яснює поняття
та їхні ознаки з наведенням у необхідних випадках класифікацій та прикладів, вміє
послідовно аргументувати власну відповідь, логічно структурувати матеріал, вірно та
обґрунтовано приймає рішення в різних ситуаціях.
18-21 балів – виставляється, якщо відповідь на питання досить повна, чітка,
послідовна, по суті поставленого питання. Вступник демонструє повні знання
навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь та навичок, що
передбачає правильне та точне використання професійної термінології. Вступник
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роз’яснює поняття та їхні ознаки з наведенням класифікацій та прикладів у необхідних
випадках, вміє обґрунтовано та послідовно викладати матеріал, але має певні труднощі в
формулюванні термінів та понять, зокрема, допускає несуттєві неточності при відповіді
(наприклад, у формулюванні висловлювань, роз’ясненні термінів та понять або щодо
об’єму необхідного навчального матеріалу, без наведення прикладів або класифікацій в
окремих випадках), допускає виправлення та/або закреслення.
14-17 балів – виставляється, якщо відповідь на питання в цілому чітка,
послідовна, по суті поставленого питання, вступник демонструє достатньо повні знання
навчального матеріалу в заданому обсязі, вміє в більшості випадків вірно та
обґрунтовано приймати рішення в різних ситуаціях, але має певні труднощі в
формулюванні термінів та понять, зокрема, допускає неточності при відповіді
(наприклад, у формулюванні висловлювань, роз’ясненні термінів та понять або
недостатній об’єм навчального матеріалу, без наведення прикладів або класифікацій в
необхідних випадках), допускає виправлення та/або закреслення.
9-13 балів – виставляється, якщо відповідь на питання неповна, не достатньо
чітка. Вступник засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає суттєві неточності
в формулюванні термінів та понять, використовує наявні знання переважно для
вирішення стандартних задач, зокрема, відповідь ґрунтується на загальних
висловлюваннях без пояснення сутності понять, містить досить істотні помилки, що
свідчить про поверхневе знання навчального матеріалу.
1-8 балів – виставляється, якщо відповідь на питання неправильна, помилкова або
не відповідає змісту питання. Вступник демонструє незнання відповідного навчального
матеріалу та нездатність застосовувати знання на практиці.
0 балів – виставляється, якщо відповідь на питання відсутня.
Відповідь на за друге відкрите теоретичне запитання
Максимальний ваговий бал – 30:
22-30 балів – виставляється, якщо відповідь на питання повна, чітка, лаконічна,
по суті поставленого питання. Вступник демонструє вичерпне знання навчального
матеріалу в заданому обсязі, високий рівень умінь та навичок, що передбачає правильне
та точне використання професійної термінології. Вступник детально роз’яснює поняття
та їхні ознаки з наведенням у необхідних випадках класифікацій та прикладів, вміє
послідовно аргументувати власну відповідь, логічно структурувати матеріал, вірно та
обґрунтовано приймає рішення в різних ситуаціях.
18-21 балів – виставляється, якщо відповідь на питання досить повна, чітка,
послідовна, по суті поставленого питання. Вступник демонструє повні знання
навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь та навичок, що
передбачає правильне та точне використання професійної термінології. Вступник
роз’яснює поняття та їхні ознаки з наведенням класифікацій та прикладів у необхідних
випадках, вміє обґрунтовано та послідовно викладати матеріал, але має певні труднощі в
формулюванні термінів та понять, зокрема, допускає несуттєві неточності при відповіді
(наприклад, у формулюванні висловлювань, роз’ясненні термінів та понять або щодо
об’єму необхідного навчального матеріалу, без наведення прикладів або класифікацій в
окремих випадках), допускає виправлення та/або закреслення.
14-17 балів – виставляється, якщо відповідь на питання в цілому чітка,
послідовна, по суті поставленого питання, вступник демонструє достатньо повні знання
навчального матеріалу в заданому обсязі, вміє в більшості випадків вірно та
обґрунтовано приймати рішення в різних ситуаціях, але має певні труднощі в
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формулюванні термінів та понять, зокрема, допускає неточності при відповіді
(наприклад, у формулюванні висловлювань, роз’ясненні термінів та понять або
недостатній об’єм навчального матеріалу, без наведення прикладів або класифікацій в
необхідних випадках), допускає виправлення та/або закреслення.
9-13 балів – виставляється, якщо відповідь на питання неповна, не достатньо
чітка. Вступник засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає суттєві неточності
в формулюванні термінів та понять, використовує наявні знання переважно для
вирішення стандартних задач, зокрема, відповідь ґрунтується на загальних
висловлюваннях без пояснення сутності понять, містить досить істотні помилки, що
свідчить про поверхневе знання навчального матеріалу.
1-8 балів – виставляється, якщо відповідь на питання неправильна, помилкова або
не відповідає змісту питання. Вступник демонструє незнання відповідного навчального
матеріалу та нездатність застосовувати знання на практиці.
0 балів – виставляється, якщо відповідь на питання відсутня.
Відповідь на за третє практичне запитання
Максимальний ваговий бал – 40:
31-40 балів виставляється, якщо відповідь на практичне питання повна, чітка,
лаконічна, по суті поставленого питання. Вступник демонструє набуті вміння та
навички вирішувати практичне завдання, знаходити найоптимальніші його рішення з
урахуванням кращого світового та вітчизняного досвіду.
22-30 балів – виставляється, якщо відповідь на питання повна, чітка, лаконічна,
по суті поставленого питання. Вступник демонструє вичерпне знання навчального
матеріалу в заданому обсязі, високий рівень умінь та навичок, що передбачає правильне
та точне використання професійної термінології. Вступник детально роз’яснює поняття
та їхні ознаки з наведенням у необхідних випадках класифікацій та прикладів, вміє
послідовно аргументувати власну відповідь, логічно структурувати матеріал, вірно та
обґрунтовано приймає рішення в різних ситуаціях.
18-21 балів – виставляється, якщо відповідь на питання досить повна, чітка,
послідовна, по суті поставленого питання. Вступник демонструє повні знання
навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь та навичок, що
передбачає правильне та точне використання професійної термінології. Вступник
роз’яснює поняття та їхні ознаки з наведенням класифікацій та прикладів у необхідних
випадках, вміє обґрунтовано та послідовно викладати матеріал, але має певні труднощі в
формулюванні термінів та понять, зокрема, допускає несуттєві неточності при відповіді
(наприклад, у формулюванні висловлювань, роз’ясненні термінів та понять або щодо
об’єму необхідного навчального матеріалу, без наведення прикладів або класифікацій в
окремих випадках), допускає виправлення та/або закреслення.
14-17 балів – виставляється, якщо відповідь на питання в цілому чітка,
послідовна, по суті поставленого питання, вступник демонструє достатньо повні знання
навчального матеріалу в заданому обсязі, вміє в більшості випадків вірно та
обґрунтовано приймати рішення в різних ситуаціях, але має певні труднощі в
формулюванні термінів та понять, зокрема, допускає неточності при відповіді
(наприклад, у формулюванні висловлювань, роз’ясненні термінів та понять або
недостатній об’єм навчального матеріалу, без наведення прикладів або класифікацій в
необхідних випадках), допускає виправлення та/або закреслення.
9-13 балів – виставляється, якщо відповідь на питання неповна, не достатньо
чітка. Вступник засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає суттєві неточності
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в формулюванні термінів та понять, використовує наявні знання переважно для
вирішення стандартних задач, зокрема, відповідь ґрунтується на загальних
висловлюваннях без пояснення сутності понять, містить досить істотні помилки, що
свідчить про поверхневе знання навчального матеріалу.
1-8 балів – виставляється, якщо відповідь на питання неправильна, помилкова або
не відповідає змісту питання. Вступник демонструє незнання відповідного навчального
матеріалу та нездатність застосовувати знання на практиці.
0 балів – виставляється, якщо відповідь на питання відсутня.
Загальна оцінка за основний вступний іспит до аспірантури за спеціальністю
281 Публічне управління та адміністрування обчислюється як проста арифметична сума
вагових балів трьох відповідей. Таким чином, за результатами основного вступного
іспиту вступник може набрати від 0 до 100 балів.
Залежно від загальної суми отриманих балів вступнику, згідно з критеріями
ECTS, виставляється оцінка:
Сума набраних балів
95…100
85…94
75…84
65…74
60…64
Менше 60

Оцінка
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно

Приклад типового завдання основного вступного іспиту
на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії
за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
1. Інновації формування корпоративної культури в публічному управлінні.
2. Поняття методів публічного адміністрування.
3. Проаналізуйте основні інструменти електронної демократії та переваги від їх
застосування. Наведіть приклади кращих зарубіжних і вітчизняних практик.
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