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Загальні положення
Вступ до аспірантури Харківського національного університету міського
господарства імені О. М. Бекетова за спеціальністю 281 “Публічне управління
та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”
зорієнтована на перевірку таких спеціальних (фахових) компетентностей:
 уміння ставити та вирішувати проблеми в галузі публічного управління
та адміністрування, організовувати, планувати, реалізовувати та презентувати
результати наукових досліджень;
 уміння аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії,
концепції та підходи з предметної сфери наукового дослідження, робити
відповідні висновки, обґрунтовувати пропозиції та рекомендації;
 уміння здійснювати пошук. оброблення, аналіз значного обсягу наукової
інформації з різних джерел, інтерпретувати результати наукових досліджень;
 виконувати оригінальні наукові дослідження з проблемних питань
публічного управління та адміністрування на високому фаховому рівні,
досягати наукові результати, що створюють нові знання, з акцентом на
актуальні загальнодержавні проблеми з використанням новітніх методів
наукового пошуку;
 знати праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, наукові школи
та фундаментальні праці у галузі публічного управління та адміністрування,
формулювати мету власного наукового дослідження;
 використовувати принципи методології наукових досліджень;
 приймати рішення щодо вибору найбільш доцільних методів та
інструментів публічного управління, використання яких дозволило б з
найменшими витратами часу та інших ресурсів досягнути поставлених цілей;
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 уміння дискутувати, аргументовано відстоювати свою думку, правильно
оцінювати, вибирати та аналізувати інформацію з різних джерел, робити
правильні та обґрунтовані висновки.
Зміст вступного фахового випробування
Кожен із вступників отримує білет, у якому містяться чотири проблемні
питання зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі
знань 28 “Публічне управління та адміністрування”. Вступник має стисло у
письмовій формі державною мовою викласти своє бачення щодо змісту
отриманих питань. Після чого в усній формі викласти зміст отриманих питань
фаховій екзаменаційній комісії. Вступник має надати ґрунтовні відповіді на
додаткові запитання членів комісії, якщо вони виникли.
Критерії оцінювання фахового вступного випробування
Конкурсний відбір при прийомі на навчання в аспірантуру проводиться
шляхом проведення вступних випробувань зі спеціальності відповідно до
програми. Вступні випробування мають на меті встановити відповідність рівня
знань та практичної підготовки вступників щодо вирішення науковопрактичних завдань в галузі публічного управління та адміністрування.
Результат фахового вступного випробування оцінюється в балах (табл. 1)
Кожне питання оцінюється максимально в 25 балів. Загальна оцінка є сумою
оцінок за кожне питання. Максимальна кількість набраних балів – 100.
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Таблиця 1 – Шкала оцінювання іспиту
Сума балів

Оцінка ECTS

Оцінка за національною
шкалою

90-100

А

Відмінно

82-89

В

74-81

С

64-73

D

60-63

E

35-59

FX

0-34

F

Добре

Задовільно

Незадовільно

ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ТЕМА 1. ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ
ЗАСАДИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 Сутність управління, управління як сфера людської діяльності.
Багатогранність управління.
 Основні класи управління: процеси управління в неживій природі;
процеси управління в біологічних системах; процеси управління в суспільстві.
 Управління,

адміністрування,

менеджмент,

влада,

керівництво.

Управління та влада.
 Соціальні

системи

й

управлінська

діяльність.

Основні

види

соціального управління: державне (адміністративно-державне) управління;
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управління матеріальним виробництвом; управління соціальною сферою;
управління духовною, культурною сферами.
 Держава як елемент політичної системи суспільства. Державна
політика і державне управління. Політика і мораль у державному управлінні.
 Держава і громадянське суспільство. Громадянин і держава:
демократичні й авторитарно-тоталітарні традиції в державному управлінні.
 Державне управління як політична й адміністративна діяльність.
 Форми державного устрою і політичного управління. Політика і
мораль у державному управлінні.

ТЕМА 2. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ,
ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 Державні

механізми

управління:

сутність,

поняття,

категорії,

принципи, методи, система.
 Політичний, економічний, організаційний, правовий, мотиваційний та
інші види державних механізмів управління.
 Поняття "державне управління".
 Поняття "механізм державного управління".
 Поняття “системний підхід” та “системний аналіз”.
 Джерела вдосконалення державного управління.
 Поняття "державна політика".
 Організаційне управління: поняття і зміст.
 Ефективність державного управління: поняття, види.


Сутність бюрократії і бюрократизму.

ТЕМА

3.

ПРАВОВЕ

РЕГУЛЮВАННЯ

МЕХАНІЗМІВ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
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 Поняття правової держави та правового регулювання державноуправлінських явищ.
 Предмет правового регулювання.
 Метод правового регулювання.
 Суб’єкт правового регулювання та зміст правових норм як дві
сутнісні складові методу правового регулювання.
 Структура правового регулювання.
 Форми правового регулювання і вимоги до них.
 Нормативно-правові акти: типологізація, характеристика, механізми
імплементації.
 Правова відповідальність суб’єктів державного управління.
 Законність як метод, режим і принцип державного управління


Поняття лобізму та його правове регулювання.



Правові засади боротьби з корупцією.

ТЕМА 4. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 Організація як об’єкт і як функція в державному управлінні.
 Сутнісні

характеристики

організаційної

структури

державного

управління.
 Державний орган як системоутворювальний елемент організаційної
структури державного управління. Види державних органів.
 Потенціал та ефективність держави й органів виконавчої влади. Етапи
розвитку державних інститутів.
 Органи державної влади та їх статус: цілі, завдання, функції,
організаційні структури, шляхи та способи їх удосконалення.
 Верховна Рада України: механізми представницької і законодавчої
влади.
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 Кабінет Міністрів України: повноваження та функції.
 Система органів виконавчої влади в Україні.


Система взаємодії органів державної влади в Україні.



Правоохоронні органи в Україні.



Контроль

у

системі

державного

управління

та

місцевого

самоврядування.


Зв'язки з громадськістю в державному управлінні. Суть та основні

процеси зв'язків з громадськістю.

ТЕМА 5. РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ І СТАН В
УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ


Сутність регіонального управління.



Адміністративна реформа: сутність, завдання, функції та складові.



Територіальна організація державного управління в Україні.



Інституційні, економічні, соціальні, історичні та інші засади

упорядкування адміністративно-територіального устрою держави і регіонів.


Основи державної регіональної політики України.



Засади державної політики у сфері місцевого самоврядування в

Україні.


Органи місцевого самоврядування в Україні.



Органи державної виконавчої влади в Україні.



Механізми державного регулювання економічного й соціального

розвитку регіону, галузі.


Механізми взаємодії регіонального управління та місцевого

самоврядування в Україні: розподіл повноважень, делеговані повноваження,
місцеві бюджети.
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Міжнародна співпраця в галузі регіонального управління та

місцевого самоврядування.


Європейські орієнтири регіонального розвитку та місцевого

самоврядування України.


Гармонізація законодавства України з міжнародними нормами і

стандартами в галузі регіонального управління та місцевого самоврядування.

ТЕМА

6.

МЕХАНІЗМИ

ДЕРЖАВНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
 Економічні аспекти аналізу державної політики. Державна політика й
економіка.
 Концептуальні

засади

державного

управління

економічними

процесами.
 Необхідність і суть державного макроекономічного регулювання.
 Механізм антикризового розвитку.
 Система органів державної влади у сфері управління економікою
України.
 Необхідність і сутність мікроекономічної політики держави.
 Методи державного регулювання.
 Інструменти економічної політики: бюджетна політика, податкова
система, позабюджетна політика.
 Загальна характеристика бюджетної системи України.
 Загальна характеристика податків і платежів в Україні.


Науково-технічний прогрес та інновації як об’єкти державного

регулювання.


Підприємництво як об'єкт державного регулювання.



Механізм державного регулювання відносин в агропромисловому

комплексі України.
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Державне регулювання паливно-енергетичним комплексом України.

ТЕМА 7. МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ГАЛУЗЕВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ІНШИХ
СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ
 Поняття соціального та гуманітарного розвитку.
 Механізми державного управління в гуманітарній сфері.
 Механізми державного управління в соціальній сфері.
 Управління освітою як галузь державної діяльності. Мета, функції,
принципи державного управління освітою.
 Державна політика в галузі освіти. Законодавче та нормативноправове забезпечення освітньої галузі.
 Охорона здоров'я як складова соціальної та гуманітарної політики
держави. Особливості державного управління в галузі охорони здоров'я.
Державні механізми управління охороною здоров'я.
 Державна політика у сфері інформації.
 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.


Сучасний стан і перспективи розвитку електронного державного

управління в Україні.


Програма "Електронна Україна", її основні етапи. Механізми

впровадження електронного уряду в Україні.


Інформаційні інновації в державному управлінні.
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 Сфери

застосування

інформаційних

технологій

у державному

управлінні.


Державна політика у сфері національної безпеки та оборони.



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.


Демократичні механізми взаємодії системи державного управління та

громадянського суспільства.


Аналіз державної політики: теоретико-методологічні засади.



Стратегічне планування в державному управлінні.



Державна зовнішня політика.



Європейські орієнтири зовнішньої політики України.

ТЕМА 8. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В УКРАЇНІ


Загальна характеристика місцевого самоврядування: поняття,

принципи та функції.
 Секретар сільської, селищної, міської, районної в місті ради:
особливості його правового статусу.
 Муніципальні позики. Місцеві фінансові інститути. Фінансові
ресурси підприємств, що перебувають у комунальній власності.
 Загальна характеристика основних концепцій (теорій) місцевого
самоврядування.
 Регламент сільської, селищної, міської ради, районної в місті,
районної та обласної ради.
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 Реформування міжбюджетних відносин в Україні
 Державна та громадська теорії місцевого самоврядування. Інші теорії
місцевого самоврядування.
 Взаємовідносини місцевих рад з місцевими органами виконавчої
влади.
 Принципи, форми та види місцевого планування.
 Структура організації, управління та

фінансування

місцевого

планування.
 Розвиток теоретичних поглядів про природу, функції та завдання
місцевого самоврядування в Україні.
 Поняття виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у
місті ради.
 Розробка

генеральних планів, планів земельного

господарського

устрою, систем місцевих земельних кадастрів, планів, прогнозів розвитку
населених пунктів. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку
територіальних громад.
 Місцеве
самоврядування

самоврядування
та державне

в системі

народовладдя.

Місцеве

управління.

 Правовий статус виконавчого комітету сільської, селищної, міської,
районної у місті ради. Порядок формування, склад та організація роботи.
Взаємовідносини виконавчого комітету з відповідною радою.
 Управління та сприяння розвитку територіальних господарських
комплексів.
 Співвідношення

місцевого

самоврядування

з

регіональним

управлінням.
 Державна

регіональна

політика

та

розвиток

місцевого

самоврядування.
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 Відділи управління та інші виконавчі органи сільської, селищної,
міської, районної в місті ради.
 Порядок формування та організація роботи.
 Реформування економіки адміністративно-територіальних одиниць.
 Місцеве самоврядування та громадянське суспільство. Організація
взаємодії місцевого самоврядування і політичних партій у процесі розвитку
громадянського суспільства.
 Акти виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у
містах рад.
 Зайнятість і ринок праці. Розвиток підприємництва.
 Основні системи місцевого самоврядування. Англосаксонська і
континентальна системи місцевого самоврядування та їх особливості.
 Виконавчий апарат районної, обласної ради. Президія районної,
обласної ради.
 Комунальна власність: поняття і суть. Суб’єкти та об’єкти права
комунальної власності.
 Система рад та їх виконавчих органів.
 Правовий

статус сільського, селищного, міського голови: порядок

обрання, повноваження, відповідальність.
 Регулювання

земельних

відносин

та

охорони

навколишнього

середовища.
 Основні

функції

органів

місцевого

самоврядування

у

сфері

використання та охорони земель, інших природних ресурсів і охорони довкілля.
 Еволюція становлення місцевого

самоврядування.

 Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах на сучасному етапі.
 Несумісність посади сільського, селищного, міського голови
іншими

з

видами діяльності.
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 Дострокове

припинення

повноважень

сільського,

селищного,

міського голови.
 Роль соціальної інфраструктури в комплексному розвитку населених
пунктів.

ТЕМА 9.

РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В

УКРАЇНІ
 Зародження і розвиток місцевого самоврядування в Україні.
 Історичні етапи розвитку місцевого самоврядування в Україні.
 Акти сільського, селищного, міського голови.
 Особливості правового статусу голів районних у містах, районних
та обласних рад.
 Особливості правового статусу міського голови у Києві.
 Партнерство у наданні громадських послуг.
 Розподіл повноважень та функцій

міждержавними органами,

органами місцевого самоврядування та приватними структурами в управлінні
місцевим господарством.
 Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в Україні.
 Поняття компетенції органів місцевого самоврядування.
 Принцип розподілу повноважень між представницькими
місцевого

самоврядування

органами

сільськими, селищними, міськими головами та

виконавчими органами місцевого самоврядування.
 Територіальна

основа

місцевого

самоврядування

в

Україні.

Територіальна організація влади та рівні місцевого самоврядування в Україні.
 Загальна та виключна компетенція сільських, селищних, міських рад.
 Поняття та

підстави відповідальності органів і

посадових осіб

місцевого самоврядування.
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 Відповідальність

органів

і

посадових

осіб

місцевого

самоврядування перед територіальною громадою, державою, юридичними і
фізичними особами.
 Особливості місцевого самоврядування у Києві, а також у містах
із районним поділом.
 Загальна

характеристика

повноважень

виконавчих

органів

сільських, селищних, міських рад.
 Власні та делеговані повноваження виконавчих органів сільських,
селищних,

міських рад. Галузеві повноваження

виконавчих комітетів

сільських, селищних, міських рад.
 Дострокове
самоврядування

припинення

повноважень

органів

місцевого

та сільського, селищного, міського голови.

 Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування.
Муніципальний рух в Україні.
 Повноваження сільських, селищних, міських голів.
 Поняття

і система

гарантій

Конституційно-правові гарантії

місцевого

місцевого

самоврядування.

самоврядування.

 Фінансово-економічні гарантії місцевого самоврядування.
 Правове регулювання місцевого самоврядування в Україні.
 Система нормативно-правових актів, які регламентують відносини у
сфері місцевого самоврядування.
 Компетенція районних та обласних рад.
 Делегування повноважень районних та обласних рад відповідним
місцевим державним адміністраціям.
 Захист прав місцевого самоврядування у відносинах з державними
органами, підприємствами, установами та організаціями.
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 Міжнародні правові акти з питань місцевого самоврядування.
Роль Європейської хартії місцевого самоврядування у становленні правових
основ місцевого самоврядування в Україні.
 Комунальна

власність:

поняття

і суть.

Суб’єкти

та

об’єкти

права комунальної власності.
 Обов’язковість рішень місцевого референдуму, актів та законних
вимог органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
 Поняття

територіальної

громади.

Право

громадян

на участь

у місцевому самоврядуванні.
 Правосуб’єктність

територіальної громади.

 Склад і структура комунальної власності.
 Формування та перспективи розвитку

комунальної власності в

Україні.
 Захист права громадян на участь у місцевому самоврядуванні.
 Добровільне

об’єднання територіальних

громад.

 Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування.
 Повноваження органів місцевого самоврядування щодо володіння,
розпорядження та користування комунальною власністю.
 Судовий захист місцевого самоврядування.
 Символіка територіальних громад.
 Статути територіальних громад.
 Місцеве

самоврядування

 Місцеве самоврядування
 Співвідношення

в системі народовладдя.
та державне

місцевого

управління.

самоврядування

з

регіональним

управлінням.
 Форми безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого
значення.
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ТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ПРАВОВІ ТА ФІНАНСОВІ ОСНОВИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 Місцеві фінанси в державній фінансовій системі.
 Державна регіональна політика та розвиток місцевого самоврядування.
 Місцеві

референдуми: поняття, предмет, порядок призначення та

проведення. Рішення місцевого референдуму.
 Формування фінансів місцевого самоврядування. Шляхи стабілізації і
зміцнення фінансів місцевих органів влади.
 Місцеве самоврядування та громадянське суспільство.
 Організація взаємодії місцевого самоврядування і політичних партій
у процесі розвитку громадянського суспільства.
 Місцеві вибори: поняття і види. Порядок призначення та проведення.
 Форми, методи та важелі управління комунальною власністю.
 Основні системи місцевого самоврядування. Англосаксонська

і

континентальна системи місцевого самоврядування та їх особливості. Система
рад та їх виконавчих органів.
 Загальні збори громадян та інші форми безпосередньої участі громадян
у вирішенні питань місцевого значення.
 Місцеві бюджети.

Бюджет розвитку. Доходи та видатки місцевих

бюджетів.
 Еволюція

становлення

 Місцеве

самоврядування

місцевого

самоврядування.

в зарубіжних країнах на сучасному етапі.

 Громадські слухання: методологія організації та проведення.
 Збалансування

доходів

і

видатків

місцевих

бюджетів.

Участь

держави у формуванні доходів місцевих бюджетів.
 Зародження і розвиток місцевого самоврядування в Україні. Історичні
етапи розвитку місцевого самоврядування в Україні.
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 Органи самоорганізації населення: мета та завдання створення,
організація.
 Порядок розробки, розгляду і затвердження місцевого бюджету.
 Місцеве самоврядування в Україні до 1917 р. Місцеве самоврядування
в конституційних актах України періоду 1917-1920 рр. Місцеве управління в
Україні

за радянських

часів. Відродження

та розвиток

місцевого

самоврядування після проголошення незалежності України.
 Правовий статус сільських, селищних, міських, районних у містах,
районних та обласних рад. Служба в органах місцевого самоврядування.
 Фінансування витрат, пов’язаних із здійсненням органами місцевого
самоврядування повноважень органів державної виконавчої влади.
 Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в Україні.
 Порядок формування та організація роботи рад. Сесія – основна
організаційно-правова форма діяльності рад.
 Бюджетні слухання. Контроль за виконанням місцевого бюджету.
Аудит бюджету.
 Територіальна

основа

місцевого

самоврядування

в

Україні.

Територіальна організація влади та рівні місцевого самоврядування в Україні.
 Особливості місцевого самоврядування у Києві та Севастополі, а
також у містах із районним поділом.
 Постійні та тимчасові комісії рад: порядок формування, функції і
організація роботи.
 Місцеві податки і збори та їх роль у забезпеченні фінансової
незалежності

місцевого

самоврядування.

Історичні

аспекти

створення

місцевих податків і зборів в Україні.
 Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування.
Муніципальний рух в Україні.
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 Правовий статус депутата ради: повноваження та гарантії депутатської
діяльності.
 Фінансово-кредитні ресурси місцевого самоврядування: поняття і
структура.
 Правове регулювання місцевого самоврядування в Україні. Система
нормативно-правових актів, які регламентують відносини у сфері місцевого
самоврядування.
 30. Муніципальні позики. Місцеві фінансові інститути.
 Фінансові ресурси підприємств, що перебувають

у

комунальній

власності.
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