Загальні положення
Вступ до аспірантури Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова здійснюється за спеціальністю
074 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 07 “Управління
та адміністрування”. Програму вступного іспиту до аспірантури з іноземних
мов 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, в якій зазначається, що одним із
вступних випробувань є вступний іспит зі спеціальності. Освітня програма
підготовки докторів філософії за спеціальністю 074 “Публічне управління та
адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”
зорієнтована на формування таких спеціальних (фахових) компетенцій:
- уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, організовувати,
планувати, реалізовувати та презентувати наукове дослідження
фундаментального та/або прикладного спрямування з проблем публічного
управління та адміністрування;
- спроможність аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії,
концепції та підходи з предметної сфери наукового дослідження, робити
відповідні висновки, надавати пропозиції та рекомендації;
- здатність формулювати та вирішувати сучасні наукові й практичні
проблеми,
організовувати
і
проводити
науково-дослідну
та
експериментально-дослідницьку діяльність за обраним напрямом;
- пошук, оброблення, аналіз і контекстуалізація значного обсягу наукової
інформації з різних джерел, інтерпретація результатів наукових досліджень;
- виконання оригінальних наукових досліджень з питань публічного
управління та адміністрування на високому фаховому рівні, досягнення
наукових результатів, що створюють нові знання, з акцентом на актуальних
загальнодержавних проблемах з використанням новітніх методів науково
пошуку;
- знати провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, наукові школи та
фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати мету власного
наукового дослідження як складову загальноцивілізаційного процесу;
- використання принципів наукової методології у науково-дослідницькій
діяльності при написанні науково-дослідної роботи;

- аналізувати світоглядні проблеми на підставі критичного залучення масиву
аргументів щодо тих чи інших філософських концепцій, явищ і процесів
навколишньої дійсності;
- приймати рішення щодо вибору найбільш доцільних методів та
інструментів державного управління, використання яких дозволило б з
найменшими витратами часу та інших ресурсів досягнути поставлених цілей;
- уміння дискутувати, аргументовано обстоювати свої думки та переконання,
правильно оцінювати, вибирати та аналізувати інформацію з різних джерел,
робити правильні та обґрунтовані висновки.
Перелік проблемних питань для іспиту
Виходячи із означеного вище, вступний іспит до аспірантури
Харківського національного університету міського господарства імені О. М.
Бекетова здійснюється за спеціальністю 074 “Публічне управління та
адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” має на
меті виявити і оцінити наявні у вступника знання з таких проблемних питань:
- закономірності, особливості, тенденції й основні чинники розвитку
публічного управління та адміністрування;
- доктрини, концепції, теорії публічного управління та адміністрування,
світові тенденції їх розвитку та порівняльний аналіз;
- публічне управління як система; методи дослідження, типологія
систем публічного управління, їх моделювання й оптимізація; національні
традиції та вітчизняний досвід розбудови системи публічного управління та
адміністрування;
- сучасні моделі (теорії, концепції) підвищення ефективності
публічного адміністрування;
- взаємовідносини держави та суспільства, державної влади з
політичними партіями, об’єднаннями громадян, неурядовими організаціями;
- публічне управління як теорія і практична діяльність щодо узгодження
груп інтересів, формування органів влади;
- вдосконалення системи державного стратегічного планування та
прогнозування з метою виявлення і запобігання виникненню кризових
ситуацій;
- теоретико-методологічні засади формування ефективної системи
забезпечення національної безпеки і оборони;

- забезпечення ефективної координації діяльності органів виконавчої
влади щодо забезпечення дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб;
- підвищення ефективності роботи антикорупційних підрозділів,
створених в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, та
вдосконалення механізму антикорупційної експертизи проектів нормативноправових актів;
- децентралізація та реформа публічної адміністрації;
- теоретичні підходи до вдосконалення організаційно-правового
механізму комунікативної діяльності місцевих органів влади;
- концептуальні засади реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні;
- запровадження нових принципів та механізмів служби в органах
місцевого самоврядування на основі європейських принципів публічної
служби;
- побудова ефективної системи центральних органів виконавчої влади з
метою усунення функціональних конфліктів чи дублювання повноважень;
- впровадження повноцінного електронного урядування, врегулювання
адміністративних процедур;
- запровадження сучасних інструментів управління персоналом у
системі державної служби, реформування системи професійного навчання
державних службовців;
- нормативно-правове забезпечення державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу: досвід
для України;
- підвищення ефективності управління державними інвестиційними
видатками: відбір інвестиційних проектів на конкурсній основі, надання
пріоритету проектам із спільним фінансуванням, зокрема з міжнародними
партнерами;
- розвиток високотехнологічних виробництв, індустріальної та
інноваційної інфраструктури, запровадження механізмів комерціалізації
результатів наукових робіт і трансферу технологій з метою розвитку
національних наукових центрів.
Зміст вступного іспиту
Кожен із вступників отримує білет, у якому містяться три проблемні
питання зі спеціальності 074 “Публічне управління та адміністрування”
галузі знань 07 “Управління та адміністрування”. Протягом наступних 30

хвилин вступник має стисло у письмовій формі викласти своє бачення щодо
змісту отриманих питань.
Після чого в усній формі викласти зміст отриманих питань приймальній
комісії. Усна доповідь вступника триває не більше 10 хвилин.
Вступник має надати ґрунтовні відповіді на додаткові запитання членів
приймальної комісії, яки виникли під час прослуховування його доповіді.
Кількість додаткових питань та час відповідей на них не обмежені.
Критерії оцінки
Оцінка за іспит зі спеціальності 074 “Публічне управління та
адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”
складається:
- вміння вступника розкрити зміст питань, позначених
екзаменаційному білеті, повнота та коректність відповіді (30 балів);

в

- вміння показати взаємозв’язок теорії і практики публічного
управління з означеної проблематики (30 балів);
- вміння логічно милити, науково аргументувати власну точку зору,
доводити аргументи на підтвердження власних висновків і пропозицій (30
балів);
- вміння використовувати під час відповіді посилання на емпіричну
інформацію (соціально-економічну статистику, результати соціологічних тат
експертних досліджень, соціальні факти тощо) (10 балів).
Оцінка “відмінно” 80100% Оцінка “добре” 6579% , Оцінка
“задовільно” 51-64% .
Результат екзамену, що складає менше 51% від загальної оцінки, вважається
незадовільним.
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