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28 березня 2017 р.  

протокол № 3/226 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Звіт про діяльність ХарРІ НАДУ в 2016 р. Бєлова Л.О. 

Проект рішення: 

Карамишев Д.В.,  

Олійник Д.В.,  

Золотарьов В.Ф.  

 

2 Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій 

і результати випуску магістрів державного управління в 

2017 р. 

Бульба В.Г. 

Проект рішення: 

Бульба В.Г.  

3 Про затвердження навчального плану освітньої складової 

програми підготовки докторів філософії очної (денної, 

вечірньої), заочної (дистанційної) форм навчання за 

спеціальністю 074 «Публічне управління та 

адміністрування» 2017 року набору 

 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

 

4 Про затвердження програм вступних іспитів до 

аспірантури зі спеціальності 074 «Публічне управління та 

адміністрування», іноземної мови та презентації 

дослідницьких пропозицій у 2017 році 

 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

 

5 Про рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників 

факультету підготовки магістрів державного управління 

 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

 

6 Про затвердження додаткової програми до 

кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки 

«Державне управління»  

Величко Л.Ю. 

Проект рішення: 

Величко Л.Ю. 

7 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

Куц Ю.О. 

8 Про рекомендацію кандидатур на участь у Конкурсі на 

здобуття іменної стипендії Харківської 

облдержадміністрації в галузі науки у 2017р. 

Латинін М.А., 

Статівка Н.В. 

Проект рішення: 

Меляков А.В. 

9 Різне 

 

 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 
від 28 березня 2017 р., протокол № 3/226-1 

 

Звіт про діяльність ХарРІ НАДУ в 2016 р. 

 

Заслухавши та обговоривши звіт директора Л.О. Бєлової про діяльність 

ХарРІ НАДУ при Президентові України у 2016 р., Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт директора Л.О. Бєлової про діяльність ХарРІ НАДУ при Президентові 

України у 2016 році взяти до відома (додається).   

2. Враховуючи концептуальні засади реформування Національної академії та 

з метою подальшого розвитку ХарРІ НАДУ при Президентові України (далі – 

Інституту) пропонується концентрувати увагу та зусилля на наступному: 

– реалізація Концепції реформування та Стратегії розвитку Національної 

академії на 2017 – 2027 рр.; 

– розробка та запровадження програми управління якістю освіти, що 

ґрунтується на професійній перспективі викладачів, внутрішній організації процесу 

контролю, врахуванні потреб і формуванні відповідальності слухачів і студентів; та 

передбачає:  

а) призначення на кожній кафедрі відповідального за освітню програму (з 

відповідним зменшенням навчального навантаження);  

б) мотивацію і заохочення викладачів за результатами щорічних рейтингів;  

в) систематичне опитування слухачів, студентів та випускників;  

г) аналіз працевлаштування і кар‟єрного зростання випускників за фахом;  

д) оцінку якості освітньої підготовки роботодавцями;  

– активне впровадження науково-технологічних інновацій в освітній процес;  

– розширення для користувачів освітніх послуг можливостей реалізації 

індивідуальних траєкторій навчання (вибір спеціалізацій, навчальних дисциплін; 

розвиток дистанційної освіти; для стаціонару обох факультетів обов‟язкове, а для 

інших форм навчання – часткове отримання зовнішнього замовлення на вирішення 

конкретних проблем та відображення результатів в атестаційних роботах 

випускників);  

– модернізація матеріально-технічної бази Інституту для якісного 

провадження освітнього процесу (пріоритет – комп‟ютерні класи), формування 

сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури, забезпечення 

функціональності і сучасного вигляду навчальних аудиторій, активізація 



 

фандрайзингової діяльності для приведення матеріально-технічної бази та системи 

комунікацій у відповідність із цілями та завданнями Стратегії реформування 

НАДУ; 

– розробка і прийняття програми професійної орієнтації та кар‟єрного 

зростання (постійні зв‟язки зі стейкхолдерами на підставі нових взаємовигідних 

угод; індивідуальна робота з кращими потенційними абітурієнтами – МАН, 

авторські школи, програми для об‟єднань представників шкільного 

самоврядування області та міста); 

– динамічне позиціонування Інституту в загальноосвітньому середовищі та 

розробка циклу семінарів-тренінгів з метою опанування методів он-лайн 

управління і електронного документообігу, успішного спілкування публічної особи 

зі ЗМІ та громадськістю;  

– проведення, спільно з ХОДА семінарів та курсів по впровадженню e-

декларування, запобіганню корупції;  

– вдосконалення мовної підготовки (участь у реалізації заходів, спрямованих 

на отримання українською мовою статусу мови міжнародного спілкування; 

забезпечення володіння англійською мовою посадовцями усіх рівнів – вересень-

листопад 70 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

вдосконалять знання мови);  

– подальший розвиток наукової діяльності в частині впровадження її 

результатів у практичну сферу (патронат над вперше створеними об‟єднаними 

територіальними громадами); 

– поширення та конкретизація міжнародних зв‟язків;  

– створення сприятливих умов для розкриття творчого потенціалу, 

саморозвитку та задоволення потреб членів колективу Інституту;  

– запровадження проектного підходу в роботи слухацького та студентського 

самоврядування; 

– вдосконалення структури видатків (з/п та нарахування по спец.фонду 

становлять 74 % – оптимально до 51 %; на поточні потреби – 7,6 %.). Ремонтні 

роботи, придбання обладнання здійснюються за рахунок благодійних внесків; 

– продуктивна взаємодія з Наглядовою радою (стипендії кращим, допомога в 

обладнанні кімнати Слави, відзнака працівників ); 

– самовиховання та виховання, відчуття відповідальності, патріотизму, 

корпоративної єдності у процесі комунікативної взаємодії усіх учасників 

навчального процесу; активна участь у волонтерському русі (адресна допомога 

школам Донбасу та пораненим бійцям у шпиталі – ініціатива Харківського 

університетського консорціуму).  

– посилення роботи в напрямку залучення зарубіжних та вітчизняних фондів 

до розробки спільних наукових програм та проектів; 

 активізація роботи щодо пропагування інтелектуальних продуктів, 

створених науковцями Інституту, зокрема, в системі органів державного 

управління і місцевого самоврядування Харківської, Луганської, Полтавської та 



 

Сумської областей; 

 посилення наукової складової в системі підготовки, перепідготовки та  

підвищення кваліфікації працівників органів державного управління та органів 

місцевого самоврядування; 

 забезпечення освітнього процесу новітніми доробками та 

напрацюваннями вітчизняних та зарубіжних науковців; 

 активізація роботи студентського наукового товариства в напрямку 

залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт; 

 проведення наукових лекторіїв з актуальних проблем розвитку науки 

«Державне управління»; 

 запровадження системи стандартів щодо організації наукових й 

дисертаційних досліджень; 

 запровадження конкурсу на кращу наукову розробку Інституту та 

ініціювання проведення відповідного конкурсу в Національній академії; 

 підготовка пропозицій щодо внесення змін до діючих нормативно-

правових актів стосовно вдосконалення умов вступу до магістратури за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» з відповідним спрощення 

вимог до категорій посад та груп оплати праці вступників; 

 ініціювання перед НАДС та НАДУ з подальшим внесенням змін у 

нормативно-правові акти- норми, яка закріплювала би вимогу до вступу на 

державну службу категорій А і Б, службу в органах місцевого самоврядування I-

V категорії посад,лише за умови наявності у кандидата освітнього ступеня магістр 

відповідної професійної спрямованості. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 

Л.О. Бєлову. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 28 березня 2017 р., протокол № 3/226-2 

 

Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій  

і результати випуску магістрів державного управління у 2017 р.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету підготовки 

магістрів державного управління В.Г. Бульби про підсумки роботи державних 

екзаменаційних комісій і результати випуску магістрів державного управління у 

2017 р. Вчена рада відзначає, що деканатом та кафедрами ХарРІ НАДУ було 

забезпечено належні умови для успішного завершення навчання слухачів. Робота 

Державних екзаменаційних комісій (далі – ДЕК) була організована відповідно до 

вимог Міністерства освіти і науки України. 

Державні екзамени та захист магістерських робіт проходили в період з 16 по 

23 лютого 2017 р. До проведення екзаменів було організовано проведення 

оглядових лекцій з актуальних проблем державного управління та місцевого 

самоврядування.  

До участі у складанні державних екзаменів та захисту магістерських робіт 

було допущено 272 слухача факультету підготовки магістрів державного 

управління. Успішно склали екзамени та захистили магістерські роботи 272 

слухача. 

З 272 слухачів – 50 слухачів денної форми навчання (42 слухача 

спеціальності «Державне управління», 8 слухачів – спеціальності «Регіональне 

управління»); 162 слухача заочної форми навчання; 32 слухача – заочно-

дистанційної, 28 слухачів – вечірньої форм навчання. 

На денній формі навчання державний екзамен склали 50 слухачів: 

зі спеціальності «Державне управління» - з оцінкою «відмінно» – 20 слухачів 

(47,62%), «добре» – 21 (50,00%), «задовільно» – 1 (2,38 %); 

зі спеціальності «Регіональне управління» - з оцінкою «відмінно» – 2 слухача 

(25,00%), «добре» – 6 (75,00%); 

захистили магістерські роботи:  

зі спеціальності «Державне управління» - з оцінкою «відмінно» – 26 слухачів 

(61,90%), «добре» – 15 (35,71%), «задовільно» – 1 (2,38 %); 

зі спеціальності «Регіональне управління» - з оцінкою «відмінно» – 8 

слухачів (100,00%). 



 

На заочній формі навчання державний екзамен склали 162 слухачі:  

з оцінкою «відмінно» – 52 слухачів (32,10%), «добре» – 109 (67,28%), 

«задовільно» – 1 (0,62%); 

захистили магістерські роботи: «відмінно» – 117 слухачів (72,22%), «добре» 

– 45 (27,78%). 

На заочно-дистанційній формі навчання державний екзамен склали 32 

слухача:  

з оцінкою «відмінно» – 12 слухачів (37,50%), «добре» – 20 (62,50%); 

захистили магістерські роботи: з оцінкою «відмінно» – 26 слухачів (81,25%), 

«добре» – 6 (18,75%). 

На вечірній формі навчання державний екзамен склали 28 слухачів: 

з оцінкою «відмінно» – 11 слухачів (39,29%), «добре» – 17 (60,71%);  

захистили магістерські роботи: з оцінкою «відмінно» – 19 слухачів (67,86%), 

«добре» – 9 (32,14%).  

Загалом по Інституту державний екзамен склали 272 слухача:  

з оцінкою «відмінно» – 97 слухачів (35,66%), «добре» – 173 (63,60 %), 

«задовільно» – 2 (0,74 %);  

захистили магістерські роботи 272 слухача:  

з оцінкою «відмінно» – 196 слухачів (72,06%), «добре» –75 (27,57%), 

«задовільно» – 1 (0,37 %). 

У процесі захисту магістерських робіт 100% випускників подали довідки про 

впровадження. 

Більшість наукових керівників поставилися до своїх обов‟язків 

відповідально і забезпечили належну якість магістерських робіт. 

За результатами проведення державних екзаменів та захисту магістерських 

робіт можна констатувати, що: 

- освітня та професійна підготовка випускників галузі знань «Державне 

управління» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у ХарРІ НАДУ 

здійснюється згідно зі змістом освітньо-професійною програмою підготовки 

фахівців; 

- фактичний рівень освітньої та кваліфікаційної підготовки випускників 

відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра галузі знань 

1501 «Державне управління». 

Разом із тим робота ДЕК дозволила виявити такі недоліки: 

- в деяких роботах перевага віддається теоретичній складовій проблемі; 

- в оформленні окремих магістерських робіт мають місце відхилення від 

установлених вимог. 

У цілому державні екзамени та захист магістерських робіт пройшли на 

належному рівні. Результати екзаменів та захистів оформлено в звіти державних 

екзаменаційних комісій. 



 

Дипломи з відзнакою отримав 32слухача, з них: 

денна форма навчання – 11; 

заочна – 11; 

заочно-дистанційна – 5;  

вечірня – 5. 

Виходячи з вищезазначеного Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Завідувачам кафедр, викладачам підвищити вимогливість до слухачів під 

час проміжного та підсумкового модульних контролів. 

2. З метою усунення виявлених недоліків, підвищення якості підготовки 

магістрів державного управління та магістрів публічного адміністрування: 

– провести на засіданні Вченої ради факультету та на засіданнях кафедр 

аналіз недоліків із підготовки та організації проведення захисту слухачами 

магістерських робіт, керівникам творчих колективів налагодити зворотний зв‟язок 

зі слухачами з метою підвищення якості магістерських робіт 

Відповідальні: В.Г. Бульба,  

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 3 квітня 2017 р.;  

– з метою вдосконалення прикладної компоненти державних іспитів 

переглянути зміст практичних вправ та доопрацювати екзаменаційні білети 

Відповідальні: B.М. Мартиненко, 

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 12 травня 2017 р.; 

– відпрацювати механізм перевірки якості супроводжувальних документів, 

які додаються до магістерських робіт 

Відповідальний: В.Г. Бульба. 

Термін виконання: до 12 травня 2017 р.; 

– розробити план організаційних заходів для підготовки до випуску магістрів 

державного управління та публічного адміністрування у 2018 р. 

Відповідальний: В.Г. Бульба. 

Термін виконання: до 6 жовтня 2017 р.; 

– підвищити якість попередніх заслуховувань магістерських робіт на 

засіданнях кафедр 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно; 

 починаючи з 2018р. запровадити. проведення виїзних захистів 

магістерських робіт на базі органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування   

Відповідальні: В.Г. Бульба, члени ДЕК. 

Термін виконання: постійно; 

 при виконанні та захисті магістерських робіт та в ході складання 



 

державних іспитів забезпечити неухильне дотримання положень Кодексу 

академічної доброчесності та Антикорупційної програми НАДУ 

Відповідальні: В.Г. Бульба, завідувачі 

кафедр, члени ДЕК. 

Термін виконання: постійно; 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 березня 2017 року, протокол №3/226-3 

Про затвердження навчального плану освітньої складової програми 

підготовки докторів філософії очної (денної, вечірньої), заочної (дистанційної) 

форм навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та 

адміністрування»  2017 року набору 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації 

наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про 

затвердження навчального плану освітньої складової програми підготовки докторів 

філософії очної (денної, вечірньої), заочної (дистанційної) форм навчання за 

спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» 2017 року набору, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію начальника управління координації наукових досліджень та 

інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про затвердження навчального 

плану освітньої складової програми підготовки докторів філософії очної (денної, 

вечірньої), заочної (дистанційної) форм навчання за спеціальністю 074 «Публічне 

управління та адміністрування» 2017 року набору взяти до уваги. 

2. Схвалити та затвердити навчальний план освітньої складової програми 

підготовки докторів філософії очної (денної, вечірньої), заочної (дистанційної) 

форм навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» 

2017 року набору (додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 березня 2017 року, протокол №3/226-4  

Про затвердження програм вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності  

074 «Публічне управління та адміністрування», іноземної мови та презентації 

дослідницьких пропозицій у 2017 році 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації 

наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про 

затвердження програм вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 074 

«Публічне управління та адміністрування», іноземної мови та презентації 

дослідницьких пропозицій у 2017 році, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію начальника управління координації наукових досліджень та 

інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про затвердження програм 

вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 074 «Публічне управління та 

адміністрування», іноземної мови та презентації дослідницьких пропозицій у 

2017 році взяти до уваги. 

2. Схвалити та затвердити програми вступних іспитів до аспірантури зі 

спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування», іноземної мови та 

презентації дослідницьких пропозицій у 2017 році (додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
 



 

                                                                   Додаток 

до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

від 28 березня 2017 р. № 3/226-4 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 

 

 

Затверджено: 

Рішенням Вченої ради ХарРІ НАДУ  

від «28» березня 2017 р., протокол № 3/226-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

вступного іспиту зі спеціальності  

074 «Публічне управління та адміністрування» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2017 

  



 

Загальні положення 

 

Вступ до аспірантури Харківського регіонального інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України 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 фахових компетенцій: 

- комплексне розуміння основних теорій та принципів розвитку публічного 

управління та  адміністрування; 

- глибокі обґрунтовані знання про публічну сферу, її роль і розвиток  у суспільстві; 

здатність  відстежувати та аналізувати дослідження у даній сфері; 

- здатність критично аналізувати закордонний досвід реформування публічного 

управління; 

- спроможність порівняти існуючі моделі регіонального управління та побудувати 

концептуальну модель регіональної політики на основі синтезу зарубіжного досвіду та 

наявних можливостей; 

- розуміти сутність, принципи та інструменти забезпечення сталого розвитку 

регіонів та вміти розробляти пропозиції щодо забезпечення ефективного використання 

енергетичних, матеріальних, природних та інших ресурсів регіону; 

- здатність організації і управління проектами в публічній сфері; 

- здатність створення нових системоутворюючих знань та технологій у сфері 

управління персоналом органів публічної влади, які необхідні для вирішення важливої 

наукової або прикладної проблеми, що має загальнонаціональне значення; 

- розуміти процеси, що відбуваються у публічній сфері в контексті маркетингової 

теорії; оцінювати організаційне середовище, як внутрішнє, так зовнішнє, у тому числі 

культурне, політичне та інституціональне; 

- застосовувати методи оцінювання державних, регіональних та місцевих програм 

та прогнозування розвитку на національному, регіональному та місцевому рівнях; 

- розуміння та здатність застосовувати на практиці результати дослідницької, 

інноваційної діяльності. 

 

Перелік проблемних питань для іспиту 

 

Виходячи із означеного вище, вступний іспит до аспірантури Харківського 

регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України 

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 нормативно-правових 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 в екзаменаційному білеті, 

повнота та коректність відповіді (30 балів); 

- 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”  80-100% 

Оцінка “добре” 65-79% ,  

Оцінка “задовільно”  51-64% .  

Результат екзамену, що складає менше 51% від загальної оцінки, вважається 

незадовільним. 

 

Список рекомендованої літератури  

до вступного іспиту зі спеціальності 
 

Найменува

ння 

навчальної 

дисципліни 

Автор 

підручника 

(навчально

го 

посібника 

тощо) 

Найменування підручника 

(навчального посібника тощо) 

Наймену

вання 

видавни

цтва, рік 

видання 

Кількість 

примір-

ників 

1 Теоретико-прикладні засади та проблеми розвитку публічного управління 

та адміністрування. 
Концептуальні 

засади розвитку 

публічного 

управління та 

адміністрування 

 Енциклопедія державного управління : 

у 8 т. / НАДУ при Президентові 

України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. 

Ковбасюк (голова) та ін. 

К. : НАДУ, 

2011 

10 

 Одінцова Г. С. 

[та ін.] 

Теорія та історія державного 

управління : навчальний посібник 

[рекомендовано МОН України] 

Професіонал, 

2012 

104 

 Одінцова Г. С. 

Мельтюхова Н. 

М. 

Теорія та історія державного 

управління : опорний конспект лекцій і 

методичні вказівки 

Магістр, 

2010 

84 

 Орленко В. І. 

 

Історія державного управління в 

Україні : навчальний посібник 

[рекомендовано МОН України] 

Вид-во 

КНТЕУ, 

2011 

39 

 Киричук В. В. 

Тимцуник В. І. 

Історія державного управління в 

Україні : навчальний посібник 

[рекомендовано МОН України] 

Вид-во 

НАДУ, 

2011 

10 

 Іжа М. М. 

[та ін.] 

Організаційно-правові засади 

державного управління : [навчальний 

посібник] 

Вид-во 

ОРІДУ 

НАДУ, 2009 

33 

 Нижник Н. Р. 

[та ін.] 

Державне управління в Україні: 

організаційно-правові засади : 

навчальний посібник 

Вид-во 

НАДУ, 

2010 

23 

 Миронова Н. С. 

Нікітін В. В. 

Організаційно-правові засади 

державного управління : опорний 

конспект лекцій 

Магістр, 

2012 

25 

 Саханенко  С. Є. 

   

Територіальна організація влади в 

Україні. Ч. 1. Територіальні основи 

публічної влади в Україні  : навч.-

Одеса : 

ОРІДУ 

НАДУ, 2011 

5 



 

метод. посіб. С. Є. Саханенко, М. П. 

Попов, О. І. Чебан 

 Афонін Е. А. 

[та ін.] 

Концептуальні засади взаємодії 

політики й управління : навчальний 

посібник 

Вид-во 

НАДУ, 

2010 

15 

 Головатий М. Ф. 

 

Політичний менеджмент : навчальний 

посібник [рекомендовано 

МОН України] 

Професіонал, 

2010 

15 

 Логунова М. М. 

 

Концептуальні засади взаємодії 

політики й управління : методичні 

матеріали 

Вид-во 

НАДУ, 

2012 

50 

 Солових В. П. Концептуальні засади взаємодії 

політики та управління : методичні та 

дидактичні матеріали 

Магістр, 

2009 

141 

 Саханенко С. Є. 

 

Територіальна організація влади в 

Україні : навчальний посібник 

[рекомендовано МОН України] 

Магістр, 

2009 

40 

 Мамонова В. В. 

Кисельов Є. Л. 

Територіальна організація влади в 

Україні : опорний конспект лекцій 

Магістр, 

2012 

50 

 Саханенко С. Є. 

 

Територіальні основи організації 

публічної влади в Україні : конспект 

лекцій 

Вид-во 

ОРІДУ 

НАДУ, 2010 

22 

 Дзвінчук Д. І. Державне управління : курс лекцій 

[рекомендовано МОН України] / за 

ред. Д. І. Дзвінчука 

Місто НВ, 

2012 

35 

 Одінцова Г. С. Теорія та історія державного 

управління : опорний конспект лекцій 

/ [Г. С. Одінцова [та ін.]] 

Магістр, 2012 5 

 Коник С. М. Історія державного управління: 

навчально-методичне видання для 

семінарських занять та самостійної 

роботи: в 3 томах, Т. 3/ С. М. Коник 

[та ін.].; НАДУ. - К. - 128 с. 

Вид-во 

НАДУ, 2007 

1 

 Киричук В. В. Історія державного управління в 

Україні: навчальний посібник 

[рекомендовано Міністерством освіти 

і науки України]/ В. В. Киричук, В. І. 

Тимцуник. – К. - 244 с. 

Вид-во 

УАДУ 2001 

10 

 Колодій А. М. Державне будівництво і місцеве 

самоврядування: навчальний 

посібник/ А. М. Колодій, А. Ю. 

Олійник; Міністерство освіти і науки 

України, Національна юридична 

академія України ім. Я. Мудрого. - К. 

- 304 с. 

Хрінком 

Інтер, 

2001 

2 

 Надолішній П. І. Теорія та історія державного 

управління: навчальний посібник/ П. 

І. Надолішній. - Одеса. - 126 с. 

Вид-во ОРДУ 

НАДУ, 2006 

3 

 Одінцова Г. С. Теорія і історія державного 

управління: опорний конспект лекцій і 

методичні вказівки до проведення 

практичних занять/ Г. С. Одінцова, Н. 

М. Мельтюхова ; рец. М. В. 

Афанасьєв; ХарРІ НАДУ при 

Президентові України. - Х. - 136 с. 

Вид-во ХарРІ 

НАДУ 

„Магістр”, 

2004 

11 

 Одінцова Г. С. Теорія та історія державного 

управління: опорний конспект лекцій і 

методичні вказівки до проведення 

практичних занять/ Г. С. Одінцова, Н. 

М. Мельтюхова; ХарРІ НАДУ при 

Президентові України. - Х.- 136 с. 

Вид-во ХарРІ 

НАДУ 

„Магістр”, 

2005 

87 

Теоретико- Коваленко М. А. Регіональний менеджмент : навч. Олді-плюс, 40 



 

прикладні засади 

й актуальні 

проблеми 

розвитку 

регіонального 

управління 

посіб. [рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України]  

2004 

 Берданова О. В. 

Гринчук Н. М. 

Методичні рекомендації до навчальної 

дисципліни „Стимулювання 

економічного розвитку регіону” 

Вид-во 

НАДУ, 

2011 

5 

 Мінченко М. В. 

Чижов Л. П. 

Фролков А. В. 

Планування та прогнозування 

соціально-економічного розвитку 

регіонів : підручник  

Університетс

ька книга, 

2004 

1 

 
 Молодожен Ю.Б. Планування розвитку територій : 

навчальний посібник [рекомендовано 

МОН України] 

Вид-во 

ОРІДУ 

НАДУ, 2011 

10 

 Мамонова В. В. Планування розвитку територій : 

опорний конспект лекцій 

Магістр, 2012 36 

 Миронова Т. Л. 

[та ін.] 

Управління розвитком регіону : 

навчальний посібник [рекомендовано 

МОН України] 

ЦНЛ, 

2006 

10 

 Берданова О. В. 

[та ін.] 

Методичні рекомендації до навчального 

модуля „Планування розвитку територій 

Вид-во 

НАДУ, 

2010 

5 

 Лишиленко В. І. 

 

Регіональна економіка : підручник 

[затверджено МОН України] 

ЦНЛ, 

2011 

5 

 Єпіфанов А. О. 

Сало І. В. 

Регіональна економіка : навчальний 

посібник 

Наукова 

думка, 

2009 

10 

 Золотарьов В. Ф. Регіональна і міська економіка : опорний 

конспект лекцій 

Магістр, 2012 5 

 Татт Б., Грей П. Регіональний економічний розвиток : 

навчальний посібник 

Ліга-Прес, 

2007 

3 

 Ковалевський В. В

. 

[та ін] 

Розміщення продуктивних сил і 

регіональна економіка : підручник 

Знання, 2009 15 

 Берданова О. В. 

Гринчук Н. М. 

Методичні рекомендації до навчальної 

дисципліни „Стимулювання 

економічного розвитку регіону” 

Вид-во 

НАДУ, 

2011 

5 

 Вакуленко В. М. 

[та ін.] 

Державне регулювання розвитку 

соціальної інфраструктури населених 

пунктів України : навчальний посібник 

Вид-во 

НАДУ, 

2009 

84 

 Ягодка А. Г. Соціальна інфраструктура і політика : 

навчальний посібник 

КНЕУ, 2008 21 

 Краснопьорова С. 

В. 

Комунікативне забезпечення регіонів : 

методичні вказівки 

Магістр, 2009 25 

 Ігнатенко О. С.  

[та ін.] 

Комунікаційне забезпечення регіонів : 

конспект лекцій 

Вид-во 

НАДУ, 

2006 

2 

 Єромецький С. О. 

Гут Б.М. 

Соціальна робота в умовах місцевого 

самоврядування: основи управління : 

навчальний посібник 

Магістр,, 

2006 

3 

 Шпекторенко І. В. Розвиток соціальної інфраструктури 

регіону : навчальний посібник 

Вид-во 

ДРІДУ 

НАДУ, 2007 

2 

 Серьогін С. М. 

[та ін.] 

Управління регіональним розвитком : 

навчальний посібник [рекомендовано 

МОН України] / С. М. Серьогін [та ін.] 

Вид-во 

ДРІДУ 

НАДУ, 2010 

1 

 Стеченко Д. М. 

 

Управління регіональним розвитком : 

навчальний посібник [рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України] / 

Д. М. Стеченко ; рец. В. І. Пила, рец. В. 

Вища шк., 

2000 

8 



 

В. Ковтун 

 Топчієв О. Г. 

[та ін.] 

Регіональний розвиток України і 

становлення державної регіональної 

політики : навч.-метод. посібник / О. Г. 

Топчієв, Т. М. Безверхнюк, З. В. Тітенко 

Вид-во 

ОРІДУ 

НАДУ, 2005 

1 

 
Теоретико-

прикладні засади й 

актуальні 

проблеми розвитку 

місцевого 

самоврядування 

Дробенко Г. О. 

[та ін.] 

Стратегічне планування розвитку 

територіальних громад : 

методичний посібник / Г. О. 

Дробенко, Р. Л. Брусак, Ю. І. 

Свірський 

Сполом, 

2001 

3 

 Залуцький І. Р. 

[та ін.] 

Основи сталого розвитку 

територіальної громади : 

навчальний посібник / І. Р. 

Залуцький [та ін.] ; за заг. ред. І. Р. 

Залуцького 

Вид-во 

НАДУ, 

2008 

1 

 Кучабський О. 

 

Територіальне управління в 

Україні в умовах реформ : 

навчальний посібник / О. 

Кучабський 

Астролябія, 

2010 

1 

 Мамонова В. В. 

[та ін.] 

Територіальна організація влади в 

Україні : опорний конспект лекцій / 

В. В. Мамонова, С. В. Довгаль, Є. 

Л. Кисельов 

Магістр, 

2002 

9 

 Мамонова В. В. 

Кисельов Є. Л. 

 

Територіальна організація влади в 

Україні : опорний конспект лекцій / 

В. В. Мамонова, Є. Л. Кисельов 

Магістр, 

2005 

23 

 Мамонова В. В. 

 

Планування розвитку територій : 

опорний конспект лекцій / В. В. 

Мамонова 

Магістр, 

2002 

36 

 Молодожен Ю.Б. 

 

Планування розвитку територій : 

навчальний посібник 

[рекомендовано МОН України] / 

Ю.Б. Молодожен 

Вид-во 

ОРІДУ 

НАДУ, 

2011 

1 

 Саханенко С. Є. 

 

Територіальна організація влади в 

Україні : навчальний посібник 

[рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України] / С. Є. 

Саханенко 

Магістр, 

2004 

10 

 Саханенко С. Є. 

 

Територіальні основи організації 

публічної влади в Україні : 

конспект лекцій / С. Є. Саханенко 

Вид-во 

ОРІДУ 

НАДУ, 

2003 

2 

 Ткачук А. 

[та ін.] 

Планування територій сільських 

рад на основі захисту економічних 

та соціальних прав громад : 

[посібник] / А. Ткачук, В. Купрій, 

Р. Шутов 

Авега, 

2011 

1 

 Григоренко В. 

Дорош В. 

 

Інструментарій впливу 

громадських рад на процес 

реалізації державної політики на 

місцевому рівні : навчальний 

посібник / [упор. В. Григоренко, В. 

Дорош] 

Вид-во 

НАДУ, 

2011 

1 

 Даник Ю. Г. 

[та ін.] 

Становлення та розвиток 

регіональних механізмів інтеграції 

України : методичні рекомендації / 

Ю. Г. Даник [та ін.] 

Вид-во 

НАДУ, 

2008 

6 

 Крайник О. П. 

Дробот І. О. 

 

Актуальні проблеми розвитку 

регіону/галузі : навчальний 

посібник / О. П. Крайник, І. О. 

Магістр, 

2004 

10 



 

Дробот 

 Кучабський О. 

 

Територіальне управління в 

Україні в умовах реформ : 

навчальний посібник / О. 

Кучабський 

Астролябія, 

2010 

1 

 
 Малик Я. Й. 

 

Регіональний розвиток. 

Міжрегіональна та транскордонна 

співпраця : навчальний посібник / 

Я. Й. Малик ; за заг. ред. М. 

Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка 

Вид-во 

ЛРІДУ 

НАДУ, 2009 

41 

 Мамонова В. В. 

 

Регіональний розвиток. 

Міжрегіональна та транскордонна 

співпраця : навчальний посібник / 

В. В. Мамонова 

Магістр, 

2009 

50 

 Мамонова В. В. 

Кисельов Є. Л. 

 

Територіальна організація влади в 

Україні : опорний конспект лекцій / 

В. В. Мамонова, Є. Л. Кисельов 

Магістр, 

2005 

23 

 Мамонова В. В. 

[та ін.] 

Територіальна організація влади в 

Україні : опорний конспект лекцій / 

В. В. Мамонова, С. В. Довгаль, Є. 

Л. Кисельов 

Магістр, 

2002 

9 

 Миронова Т. Л. 

[та ін.] 

Управління розвитком регіону : 

навчальний посібник 

[рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України] / Т. Л. 

Миронова [та ін.]; Таврійський 

національний університет ім. В. І. 

Вернадського 

ЦНЛ, 

2006 

10 

 Наврузов Ю. В. 

[та ін.] 

Політика регіональних і місцевих 

влад на підтримку бізнесу. 

Порадник для викладача : 

навчальний посібник / відп. ред. Ю. 

В. Наврузов; пер. з англ. Ю. В. 

Наврузов, Ю. О. Чернецький, О. У. 

Кузбасова 

Магістр, 

2000 

25 

 Рач В. А. Практичні інструменти 

регіонального та місцевого 

розвитку в схемах та рисунках : 

навчальний посібник 

[рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України] / за заг. ред. 

В. А. Рач 

Віртуальна 

реальність, 

2007 

7 

 Рач В. А. Практичні інструменти 

регіонального та місцевого 

розвитку : навчальний посібник 

[рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України] / за заг. ред. 

В. А. Рач 

Віртуальна 

реальність, 

2007 

31 

 Рач В. А. Практичні інструменти 

регіонального та місцевого 

розвитку в схемах та рисунках : 

слайди 

Віртуальна 

реальність, 

2007 

2 

 Саханенко С. Є. 

 

Територіальна організація влади в 

Україні : навчальний посібник 

[рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України] / С. Є. 

Саханенко 

Магістр, 

2004 

10 

 Саханенко С. Є. 

 

Територіальні основи організації 

публічної влади в Україні : 

конспект лекцій / С. Є. Саханенко 

Вид-во 

ОРІДУ 

НАДУ, 2003 

2 

Теоретико-правові Ковбасюк Ю. В. Державна служба : підручник : у 2 НАДУ, 2012 5 



 

засади служби в 

органах публічного 

управління  

т. / [редкол. : Ю. В. Ков-басюк [та 

ін.]] 

 Серьогін С. М. Державна служба : навчальний 

посібник / за заг. ред. С. М. 

Серьогіна 

СІК ГРУП 

УКРАЇНА, 

2012 

35 

 
 Воронько О. А. Керівні кадри: державна політика 

та система управління: навчальний 

посібник / О. А. Воронько. - К. - 

156 с. 

Вид-во 

УАДУ, 

2000 

20 

 Дубенко С. Д. Адміністративні послуги органів 

виконавчої влади: теоретичні 

підходи до вирішення практичних 

завдань:. - К. - 44 с. 

Вид-во 

НАДУ, 2008 

1 

 Дубенко С. Д. Державна служба в Україні: навч. 

посіб. / С. Д. Дубенко; УАДУ. - К. - 

168 с. 

Вид-во 

УАДУ, 1998 

18 

 Дубенко С. Д. Державна служба і державні 

службовці в Україні: навчально-

методичний посібник/ С. Д. 

Дубенко; За заг. ред. Н. Р. Нижник. 

- К. - 242 с. 

Ін Юре, 

1999 

6 

 Желюк Т. Л. Державна служба: навчальний 

посібник [рекомендовано 

Міністерством освіти і науки 

України]/ Т. Л. Желюк; 

Міністерство освіти і науки 

України, Тернопільська академія 

народного господарства. - К. - 570 

с. 

ВД 

„Професіонал

”, 

2005 

20 

 Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і 

практика: навчальний посібник/ В. 

Я. Малиновський. - К.: Атіка. - 160 

с. 

Атіка, 

2003 

51 

 Оболенський О. Ю. Державна служба: підручник [гриф 

надано Міністерством освіти і 

науки України]/ О. Ю. 

Оболенський; Міністерство освіти і 

науки України, Київський 

національний економічний 

університет ім. Вадима Гетьмана. - 

К.: КНЕУ. - 472 с. 

Вид-во 

КНЕУ, 

2006 

23 

 Витко Т. Ю. Організація діяльності державного 

службовця: практикум. - Івано-

Франківськ. - 132 с. 

Місто НВ, 

2008 

1 

 Протасова Н. Г. Теоретичні основи навчання 

державних службовців у системі 

підготовки та підвищення 

кваліфікації: навчальний посібник/ 

Н. Г. Протасова. - К. - 159 с. 

Вид-во 

УАДУ, 2000 

38 

 Сергієва Л. В. Організація діяльності державного 

службовця: навчальний посібник / 

Л. В. Сергієва, О. В. Каінова. - Х. - 

192 с. 

Вид-во ХарРІ 

НАДУ 

„Магістр”, 

2003 

10 

 Серьогін С. М. Влада і державна служба: 

Історичний аспект: навч. посіб./ С. 

М. Серьогін ; наук. ред. В. П. 

Капітон. - К. - 193 с. 

Вид-во 

УАДУ, 1999 

8 

 Серьогін С. М. Державне управління та державна 

служба: навчальний посібник 

[рекомендовано Міністерством 

Вид-во ХарРІ 

НАДУ 

„Магістр”, 

10 



 

освіти і науки України]/ С. М. 

Серьогін, Л. Л. Прокопенко, Н. К. 

Рашитова. - Х. – 160 с. 

2003 

 Фіолевський Д. Державна виконавча служба в 

Україні: Навчальний посібник/ Д. 

Фіолевський, С. Лобанцев, Є. 

Мєзєнцев; Мінстерство освіти і 

науки України. - К. - 564 с. 

Алерта, 

2004 

10 

 
 Шаров Ю. П. Результативність та якість 

діяльності державного службовця: 

навчальний посібник . - Х. - 212 с. 

Вид-во ХарРІ 

НАДУ 

„Магістр”, 

2003 

10 

 Карпенко О.А. Діяльність органів публічного 

управління в системі соціально-

економічних відносин: навчально-

методичний посібник. - К. - 56 с. 

Вид-во 

НАДУ, 

2008 

1 

 Сушинський О. І. Державна служба в Україні: 

нормативно-правове регулювання: 

навчальний посібник / упоряд. О. І. 

Сушинський. – Львів. - 292 с. 

Вид-во 

ЛРІДУ 

НАДУ, 

2003 

1 

 Нижник Н. Р. Державне управління в Україні: 

наукові, правові, кадрові та 

організаційні засади: навчальний 

посібник . - Львів. - 352 с. 

Вид-во Нац. 

ун-ту 

„Львівська 

політехніка”, 

2002 

1 

 Нижник Н. Р. Державне управління в Україні: 

організаційно-правові засади: 

навчальний посібник . – К. - 163 с. 

Вид-во 

УАДУ, 

2002 

23 

 Іжа М. М. Організаційно-правові засади 

державного управління: 

[навчальний посібник]/ М. М. Іжа, 

Т. І. Пахомова, Я. О. Різникова ; 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. – Одеса. - 312 с. 

Вид-во 

ОРІДУ 

НАДУ, 

2008 

2 

 Марущак В. П. Правове забезпечення державного 

управління і державної служби: 

навчальний посібник/ В. П. 

Марущак. - Х. - 120 с. 

Вид-во ХарРІ 

НАДУ 

„Магістр”, 

2004 

9 

 Клімова С. М. Правове регулювання державно-

службових відносин: методичні 

вказівки. - Х. – 44 с. 

Вид-во ХарРІ 

НАДУ 

„Магістр”, 

2001 

54 

  Енциклопедія державного 

управління : у 8 т. / НАДУ при 

Президентові України ; наук.-ред. 

колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) 

та ін.  Т. 4 : Галузеве управління / 

наук.-ред. колегія М. М. Іжа 

(співголова), В. Г. Бодров 

(співголова) та ін.  

К. : НАДУ, 

2011 

10 

 Федорчак О. В.  Інновації в державному управлінні: 

регіональний аспект : монографія  

Львів: ЛРІДУ 

НАДУ, 2013 

1 

 Орлов О. В. 

   

Інноваційні процеси в державному 

управлінні : монографія  

Х. : Вид-во 

ХарРІ НАДУ 

"Магістр", 

2012. 

2 

 Гусєв В. О. 

Соколова О. М. 

 

Управління структурними 

зрушеннями та інноваційно-

інвестиційними процесами в 

економіці України : навчальний 

посібник / В. О. Гусєв, 

Вид-во 

НАДУ, 2011 

20 



 

О. М. Соколова ; за заг. 

ред. В. Г. Бодрова 

 Дєгтяр А. О. 

[та ін.] 

Державне управління 

інвестиційними проектами / 

А. О. Дєгтяр [та ін.] 

Вид-во 

НАДУ, 2009 

13 

 Дєгтяр А. О. 

Соболь Р. Г. 

 

Підвищення ефективності 

інвестиційної діяльності в регіоні : 

методичні рекомендації / [А. О. 

Дєгтяр, Р. Г. Соболь] 

Вид-во 

НАДУ, 2010 

4 

 
 Петрова І. Л. 

Поліщук В. І. 

Печенізький В. П. 

Управління змінами : навчальний 

посібник / І. Л. Петрова, В. І. 

Поліщук, В. П. Печенізький 

ЗУКЦ, 2008 7 

 Шаров Ю. П. Управління змінами : навч. посіб. / 

Ю. П. Шаров 

УАДУ, 1998 23 

 Юрчишин В. 

 

Аналіз інвестиційного та 

зовнішньоторгівельного чинників 

зростання : навчальний посібник до 

модуля „Макроекономічна 

політика” / В. Юрчишин 

Вид-во 

УАДУ, 2002 

59 
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ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

Вступ до аспірантури Харківського регіонального інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України 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 з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого 

навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій 

рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або 

International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English 

Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під 

час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів 

вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. Експертизу поданих 

вступниками міжнародних сертифікатів, що засвідчують рівні В2-С2, проводить кафедра 

іноземних мов до початку вступних випробувань. 

Програма відображає конкретні характеристики володіння іноземною мовою рівня 

В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та встановлює мінімум 

навчального матеріалу для розвитку передбачених навичок та умінь мовленнєвої 

діяльності. Вступники рівня В2 повинні вміти використовувати основні структури мови з 

відносною впевненістю, демонструвати наявність великого обсягу словникового запасу і 

використовувати відповідні комунікативні стратегії в різноманітних професійних, 

академічних ситуаціях, володіти здібностями розуміти суть і ключові моменти 

спеціалізованих презентації або дискусії; підтримувати розмову, розповідаючи про себе, 

обмінюючись інформацією і висловлюючи свою думку; записувати інформацію з 

публічних виступів і оголошень в громадських місцях; читати і розуміти наукові тексти, 

звіти, статті та повідомлення; писати листи і прості звіти. 

За своєю структурою вступне тестування побудоване за зразком міжнародного 

тесту BEC (Business English Certificate) Vantage, що входить до системи іспитів 

Кембриджського університету, розроблених для сертифікації навичок володіння діловою 

англійською мовою. Сертифікати серії BEC підтверджують володіння мовою в 

професійних ситуаціях: переговорах, дискусіях, при роботі з документами. В системі, 

встановленої для сучасних мов Радою Європи, BEC Vantage відповідає рівню B2 (Upper-

Intermediate). За змістом завдання вступного тестування відповідають галузі знань 

“Управління та адміністрування”. 

Читання 

Вступник до аспірантури повинен розуміти основні моменти тексту, його 

загальний зміст; розуміти тексти, які містять головним чином найуживаніші повсякденні 

та пов‟язані з професійною діяльністю (сферою публічного управління) мовленнєві 

зразки, розуміти описи подій, смислів та змістів наукових теорій, читати статті та 



 

повідомлення з сучасних проблем, автори яких займають особливу позицію або мають 

особливу точку зору, розуміти сучасні тенденції розвитку суспільно-політичних наук. 

Вступник має добре розуміти адаптовану літературу свого рівня, статті загальної та 

наукової тематики в Інтернеті, газетах і журналах, незважаючи на незнайому лексику; 

читати нескладну літературу в оригіналі, розуміти зміст прочитаного, але можете 

зустрічати незнайомі слова. Вступник до аспірантури повинен володіти всіма видами 

читання (вивчаючим, ознайомлювальним, переглядовим і пошуковим), робити висновки й 

умовиводи на основі аналізу отриманої інформації. 

Аудіювання 

Вступник до аспірантури повинен розуміти ключові слова та фрази, вловлювати як 

загальний зміст, так і деталі почутого при прослуховуванні різноманітних джерел 

формальної та розмовної іноземної мови у галузі знань “Управління та адміністрування”. 

Під час проведення іспиту вступник має розуміти неофіційну та офіційну розмовну та 

письмову мову у різних ситуаціях, критично аналізувати значення та зміст тексту, 

розуміти на слух офіційні повідомлення, інтерв‟ю, радіопрограми, виступи. 

Вступник повинен розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на 

знайомі теми, які регулярно зустрічаються в наукових текстах, виступах, статтях, тощо, 

розуміти головний зміст багатьох телевізійних програм, об‟ємні висловлювання та лекції і 

стежити навіть за складною аргументацією на досить знайомі теми, розуміти більшість ТБ 

новин та програм про поточні події, розуміти більшість фільмів літературною мовою, 

програм про справи або теми з кола особистих чи професійних інтересів за умови, коли 

мовлення відносно повільне і чітке, розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на 

абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом. 

Говоріння 

Майбутній аспірант повинен мати навички успішного використання іноземної 

мови у різноманітних ситуаціях, як стандартних, так і тих, що потребують імпровізації. 

Він має вести дискусію та обмінюватися інформацією, в тому числі при великій кількості 

співбесідників. 

У діалогічному мовленні він має спілкуватись у більшості ситуацій під час 

перебування і подорожі у країні, мова якої вивчається, без підготовки вступити до 

розмови, тема якої знайома, особисто значуща або пов‟язана з повсякденним життям 

(сім‟я, хобі, робота, подорожі та поточні події/новини). Він може брати участь у діалозі з 

достатнім ступенем невимушеності й спонтанності, так щоб відбулася природна взаємодія 

з носіями мови, брати участь у дискусії у знайомих контекстах, викладаючи й захищаючи 

свою точку зору (свої погляди). 

У монологічному мовленні майбутній аспірант має будувати прості зв‟язні 

висловлювання, для того щоб описати події та особисті враження, а також свої мрії, надії 

та сподівання, стисло назвати причини та пояснення щодо своїх поглядів і планів, а також 

розповісти історію або переказати сюжет книги чи фільму та описати своє ставлення. 

Він повинен представити чіткі, детальні висловлювання про широке коло питань, 

що стосуються сфер своїх інтересів, у тому числі, з тематики управління та 



 

адміністрування, висловити точку зору на запропоновану тему, наводячи аргументи «за» і 

«проти», вільно спілкуватися з носіями мови. 

Щодо якісних аспектів усного мовлення незалежного користувача, за діапазоном 

він володіє досить широкою гамою мовних засобів, достатньою, для того щоб робити 

точні описи, виражати точки зору на найбільш загальні теми без надто помітних пошуків 

слів, і використовує з цією метою деякі складні мовленнєві звороти. 

За правильністю він показує відносно високий ступінь граматичного контролю, не 

робить помилок, які призводять до непорозуміння, і переважно може самостійно їх 

виправити. 

За швидкістю вступник до аспірантури може продукувати мовленнєві відрізки в 

досить швидкому темпі; незважаючи на можливі труднощі під час пошуків структур або 

виразів, помітно довгих пауз в мовленні небагато. Може підтримувати дискусію на 

знайомі теми, забезпечуючи розуміння, залучаючи інших до неї тощо. 

За зв‟язністю може використовувати обмежене число схем логічного зв‟язку, щоб 

його висловлювання мало точний, зв‟язний характер, навіть якщо у ньому трапляються 

деякі «перескакування» («стрибки») під час довгого говоріння. 

 

Писемне мовлення (письмо) 

Вступник до аспірантури повинен вміти написати простий зв‟язний текст на 

знайомі або пов‟язані з професійними та науковими інтересами теми, писати особисті та 

ділові листи, описуючи події та враження. 

Він повинен вміти писати статті чи доповіді, узагальнюючи інформацію або 

наводячи аргументи «за» і «проти» певної точки зору, листи, наголошуючи на особистому 

значення минулих і теперішніх подій, наукові анотації. Має демонструвати навички 

зв'язного писемного мовлення: впевнене вживання союзів, сполучних слів, вступних слів, 

спеціальних зворотів. 

 

Характер навчального мовного матеріалу 

ГРАМАТИКА 

Морфологія 

1. Артикль. Вживання неозначеного (а, аn) і означеного (the) артиклів. Вживання 

означеного артикля перед іменником, який має при собі означення, виражене 

прикметником у найвищому ступені або порядковим числівником. Вживання означеного 

артикля перед іменниками, що означають поняття, єдині в своєму роді (the sky, the sun), 

перед назвами річок, морів, океанів, гір. Відсутність артикля: перед іменами і прізвищами 

людей та назвами міст, перед словами, що означають речовину (milk, tea), перед словами у 

множині, якщо в однині стоїть неозначений артикль. Вживання означеного артикля з 

назвами країн, місцевостей, перед прізвищами, при утворенні іменників від прикметників. 

2. Іменник. Рід, число іменників. Утворення множини. Іменники, які вживаються 

тільки в однині або тільки в множині. Правила правопису множини іменників. Форма 

присвійного відмінка. Присвійний відмінок іменників, що означають живі істоти (в однині 

та множині). 

3. Прикметник. Місце прикметника між артиклем та іменником. Утворення 

ступенів порівняння прикметників (загальні правила і окремі випадки). Ступені 

порівняння багатоскладових прикметників. 



 

4. Числівник. Кількісні і порядкові числівники, їх утворення. Визначення часу за 

годинником. 

5. Займенник. Особові, присвійні, неозначені, питальні, відносні та вказівні 

займенники. Вживання зворотних, неозначених і присвійних займенників в абсолютній 

формі. 

6. Дієслово. Особова та неособова форми дієслова. Правильні та неправильні 

дієслова. Дієслова „to be‟ та „to have‟. Смислові, допоміжні та модальні дієслова. 

Спосіб (дійсний, умовний, наказовий). Дійсний спосіб. (The Indicative Mood). 

Наказовий спосіб. (The Imperative Mood). Стверджувальна та заперечна форми наказового 

способу. Умовний спосіб. (The Conditional Mood). 

Модальні дієслова сап, сould, тау, тight, тиst, ought, need, have to, should, ought to, to 

be to. Дієслова правильні і неправильні. 

Система дієслівних часів: Present Simple, Past Simple, Future Simple; Present 

Сontinuous, Past Continuous, Future Continuous; Present Perfect, Past Perfect, Future Реrfect; 

Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous. Правило 

узгодження часів (Sequence of Tenses). 

Утворення дієслівних форм в активному та пасивному станах (Active Voісе and 

Раssive Vоісе). Шляхи перекладу пасивного стану на рідну мову. 

Безособові форми дієслова: інфінітив (The Infinitive), герундій (The Gerund), 

дієприкметник (The Participle). 

Конструкції з безособовими формами дієслова: cкладний підмет (The Соmрlех 

Subject), складний додаток (The Соmрlех Object). 

7. Прислівник. Найбільш уживані прислівники. Вищий та найвищий ступені. 

Ступені порівняння прислівників. 

8. Прийменник. Вживання прийменників. Найбільш уживані прийменники. 

9. Сполучник. Найбільш уживані сурядні й підрядні сполучники. 

 

Синтаксис 

1. Просте речення. Непоширене і поширене речення. Головні члени речення. 

Другорядні члени речення. Порядок слів у стверджувальному, питальному і заперечному 

реченнях. Безособові речення. 

2. Типи питальних речень. 

3. Складне речення. Складносурядне та складнопідрядне речення. Найбільш 

уживані види підрядних речень. 

ЛЕКСИКА 

Крім лексики загального характеру, вступник до аспірантури має широко 

використовувати фразеологізми, ідіоматичні вирази, фразові дієслова і 

більш складні конструкції, зокрема з тематики публічного управління. Він  має володіти 

не тільки простими словами і конструкціями, але також розуміти і вживати ряд ідіом – 

мовних зворотів, властивих тільки даній мові і не маючих дослівного перекладу. Вступник 

має використовувати фразові дієслова – стійкі словосполучення, які існують лише як 

неподільні семантичні одиниці і несуть смислове навантаження лише в такому вигляді, а 

також урізноманітнювати мовлення синонімами. Лексичний мінімум має складати 3250-

3750 лексичних одиниць. 



 

 

Структура вступного тесту 

 

Згідно до вимог міжнародних тестів, іспит складається з чотирьох частин, кожна з 

яких перевіряє відповідність певних навичок вступника Європейським вимогам володіння 

іноземною мовою на рівні В2. 

 

Тестування навичок читання. Компонент «читання» містить 5 завдань наступних 

типів: питання з варіантами відповідей, співвіднесення з можливими варіантами, 

заповнення пропусків з варіантами відповідей і виявлення помилок. Виконання цього 

компонента оцінюється як 25% від загальної оцінки. 

 

Тестування навичок письма. Компонент «письмо» містить 2 обов'язкових завдання. 

Вступники повинні представити зразок наукового тексту (анотації) або ділового листа 

(обсяг 40-50 слів) і короткий аналітичний звіт, лист-пропозицію або науковий текст на 

підставі інформації, що міститься у завданні (обсяг 120-140 слів). Виконання цього 

компонента оцінюється як 25% від загальної оцінки. 

 

Аудіювання. Компонент «аудіювання» містить 3 завдання типу: заповнення 

пропусків або завершення фрагментів тексту, співвіднесення з можливими варіантами і 

питання з варіантами відповідей. У якості фрагментів для аудіювання використовуються 

монологи і діалоги, включаючи інтерв'ю, бесіди, телефонні розмови і виступи за 

управлінською та суспільно-політичною тематиками. Виконання цього компонента 

оцінюється як 25% від загальної оцінки. 

 

Тестування розмовних навичок. Тестування розмовних навичок здійснює комісія. 

Кожен вступник виконує три завдання – робить «само-презентацію», тривалість якої 

становить приблизно одну хвилину, та відповідає на запитання за її змістом, відповідає на 

запитання за професійною тематикою, передбаченою програмою, та висловлює власну 

думку за дискусійним питанням, що отримує на екзаменаційній картці. На підготовку 

останньої частини відповіді він має 30 секунд та 1-3 хвилини для висловлення власної 

думки за означеною проблемою. Виконання цього компонента оцінюється як 25% від 

загальної оцінки. 

 

Зміст вступного іспиту 

 

Частина 1. Читання. Завдання цієї частини перевіряють рівень сформованості 

компетенції в читанні, а саме, здатність розуміти зміст автентичного наукового тексту (без 

словника);  вміти за порівняно короткий термін зрозуміти основний зміст і ключові 

моменти звітів / доповідей, з якими вступник може стикатися в процесі наукової роботи; 

розуміти вимоги, викладені в різних інструкціях, вміти правильно оцінити зміст наукової 

інформації (без використання словника), аналізувати прочитане, давати рекомендації з 

конкретних питань і т.п. 

Тест складається з декількох коротких текстів, що належать до сфери державного 

управління, і завдань до цих текстів. Час виконання завдання – 60 хвилин. Тест 

складається з 5 частин. За допомогою частин 1-3 перевіряється розуміння текстів. За 



 

допомогою частин 4 та 5 перевіряється зміст написаного на англійською мовою на рівні 

слова, фрази, пропозиції, параграфа. Кількість питань – 45. Типи текстів: інформаційні, 

наукові тексти, статті, доповіді. Довжина текстів: 150-550 слів. 

Частина 2. Письмо. Завдання, що пропонуються у цій частині, перевіряють 

здатність вступників до аспірантури успішно виконувати комунікативні завдання у 

письмовій формі в професійному та академічному середовищі. Обидва види завдань 

повинні бути витримані в необхідному форматі і стилі і не можуть перевищувати певної 

кількості слів. 

Частина 3. Аудіювання. Завдання включають в себе слухання для отримання 

заданої інформації, що перевіряють здатність  розуміння основного змісту тексту, теми 

контексту, його функціонального призначення і думки мовця. Типи текстів: презентації, 

лекції, бесіди, інтерв'ю і т.д. 

Частина 4. Співбесіда. Під час співбесіди перевіряється вміння вступника робити 

чіткі, докладні повідомлення на різні теми і викладати свій погляд на основні проблеми 

управлінської, економічної та суспільно-політичної тематики, висловлювати переваги і 

недоліки різних точок зору, дискутувати за професійними питаннями, використовуючи 

відповідні граматичні конструкції та демонструючи лексичний запас, що відповідає рівню 

В2. 

Перелік тем, за якими проводиться співбесіда 

1. Професійна діяльність вступника, посадові обов‟язки, структура його організації. 

2. Автобіографічні відомості про вступника – освіта, досвід роботи. 

3. Система державної служби України Система підготовки державних службовців. 

Національна академія державного управління при Президентові України. 

4. Система влади в Україні. Три гілки влади. Система місцевого самоврядування. 

5. Реформи системи державного управління в Україні. 

6. Центральні та місцеві органи влади – розподіл повноважень. Децентралізація. 

7. Україна та Європейський Союз – історія та перспективи відносин. 

8. Наука публічне управління та адміністрування – перспективні напрями розвитку. 

9. Проблеми та виклики сучасної системи публічного управління України. 

10. Майбутнє наукове дослідження вступника – тема, актуальність, проблеми, що 

потребують вирішення, попередній досвід наукової діяльності. 

 

Критерії оцінки 

Оцінка за іспит складається з оцінок за кожну з його частин. 

1. Читання – 25 % – Показує спроможність вступника упевнено мати справу з різними 

типами наукових текстів з публічного управління та адміністрування. 

2. Письмо– 2 частини –  25% – Вимагає від вступника вмінь щодо написання 

наукових текстів, офіційної кореспонденції, звітів, пропозицій та повідомлень 

електронної пошти. 

3. Аудіювання – 3 частини – 25% – Вимагає від вступника вміння розуміти цілий ряд 

розмовних матеріалів, таких як доповідь, дискусія та презентація. 

4. Говоріння – 3 частини – 25% – Перевіряє здатність вступника ефективно 

спілкуватися в ситуаціях, що можуть виникнути в науковому середовищі . 

 

Оцінка “відмінно”  80-100% 

Оцінка “добре” 65-79% ,  

Оцінка “задовільно”  51-64% .  



 

Результат екзамену, що складає менше 51% від загальної оцінки, вважається 

незадовільним. 

 

 

Перший заступник директора      Д.В. Карамишев 
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наукових досліджень  
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ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

Презентація дослідницьких пропозицій дисертаційної роботи не повинна 

перевищувати 15 слайдів, але краще вкласти матеріал у 8-12 слайдах (максимум 2 

слайди на хвилину промови). Тіло слайдів презентації бажано обрати одне для всієї 

презентації. Можна скористатися шаблонами, які містить програма. В одному 

слайді доцільно вміщувати не більше, ніж 12-15 рядків тексту. 

Презентація виступу повинна містити: 

- короткий теоретичний вступ (вказати хто займався досліджуваною 

проблемою і які підходи вироблені) (1-2 слайди); 

- мета та завдання дисертаційної роботи (1 слайд); 

- об‟єкт та предмет дослідження (1 слайд); 

- розгорнутий план-проспект дисертаційного дослідження (2-3 слайди); 

- опис передбачуваних результатів дослідження (2-3 слайди); 

- висновки та рекомендації (1-2 слайди); 

- теоретична та практична значущість результатів дисертаційного 

дослідження, можливі варіанти їх впровадження та ін (2-3 слайди). 

Класичні помилки презентації: 

- забагато матеріалу на слайді; 

- забагато слайдів; 

- дуже швидко йдуть слайди; 

- малий шрифт; 

- надмірне «декорування»; 

- фон слайду (шаблон) зливається з текстом або надмірно яскравий, 

відволікає увагу; 

- невиправдане використання ефектів анімації; 

- виступаючий говорить до екрану. 

Презентація дослідницьких пропозицій дисертаційної роботи складається з 

таких частин:  

- виступ вступника;  

- відповіді на поставлені запитання; 

- відповіді вступника на зауваження, що містяться у протоколі співбесіди 

на кафедрі;  

- виступи членів приймальної комісії.  

Виступ складається із трьох смислових частин, які відповідають за змістом 

вступу, основній частині та передбачуваними висновкам дисертаційної роботи. У 

вступі доповіді висвітлюється актуальність досліджуваної теми, формулюють 

об'єкт, предмет, мету та завдання дослідження. Основна частина, передусім, 

розкриває суть, методику й особливості організації та проведення емпіричного 

дослідження та містить аналіз отриманих результатів із демонстрацією 

розгорнутого плану-проспекту дисертаційного дослідження. У передбачуваних 

висновках наводяться головні результати дослідження і визначається теоретичне і 

практичне значення отриманих результатів та можливі перспективи подальших 

досліджень. 

Вступник має можливість заздалегідь ознайомитися з зауваженнями, що 

містяться у протоколі співбесіди на кафедрі, отже зобов'язаний підготувати 

відповіді на подані зауваження.  

Культура мовлення та дотримання регламенту є обов'язковим елементом 



 

культури й етики наукових повідомлень.  

Критерії оцінювання презентації дослідницьких пропозицій: 

1. Уміння сформулювати тему й обґрунтувати її актуальність. 

2. Рівень опрацювання теми, повнота її розкриття. 

3. Повнота аналізу літературних джерел. 

4. Адекватність передбачуваних методів дослідження. 

5. Адекватність досліджуваної групи меті дослідження. 

6. Якість інтерпретації та аналізу передбачуваних результатів дослідження. 

7. Відповідність теми дисертаційного дослідження меті та завданням, 

коректність висновків. 

8. Творчий підхід, самостійність, оригінальність в опрацюванні матеріалу. 

9. Мовне оформлення та володіння стилем наукового викладу; коректність 

цитувань, оформлення бібліографії.  

10. Правильність та акуратність оформлення слайдів. 

11. Доповідь, її відповідність дисертаційній роботі; інформативність 

отриманих результатів; культура мовлення. 

12. Використання під час захисту засобів унаочнення та якість їх виконання. 

13. Вміння коректно, стисло, точно відповідати на запитання. 

Оцінка презентації дослідницьких пропозицій виводиться на підставі 

підсумування балів, виставлених членами приймальної комісії. Кожен з 

оцінюваних аспектів має певну максимально можливу кількість балів: 

Відмінно. Зроблена презентація забезпечує повне розкриття теми і містить 

елементи новизни. Теоретико-методична частина містить значний і різноманітний 

масив опрацьованих інформаційних джерел, критичний огляд наукової літератури, 

узагальнення і висновки, які дозволяють чітко визначити авторську позицію. 

Аналітична частина містить глибокі і всебічні дослідження зовнішнього і 

внутрішнього середовища досліджуваного об‟єкта, автор використовує сучасні 

аналітичні і методологічні інструментарії, представлені авторські висновки 

базуються на якісно опрацьованій статистичній інформаційній базі. Представлені 

рекомендації мають практичну цінність, адекватні виявленим проблемам. У роботі 

розроблені управлінські аспекти впровадження запропонованих пропозицій. 

Доповідь логічна, повна, стисла, проілюстрована бездоганно оформленими 

наочними матеріалами. Відповіді на запитання правильні, стислі, аргументовані. 

Добре. Тема розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового 

характеру. У презентації зустрічається порушення логіки у побудові дослідження, 

взаємозв'язок між підрозділами роботи. Аналіз літературних джерел зроблений 

поверхнево, відсутні узагальнення, наукова полеміка, авторські висновки, 

посилання на першоджерела. Дослідження проведені на обмеженій інформаційній 

базі, відсутні чітко аргументовані авторські висновки. Подані у роботі авторські 

пропозиції не містять аналітичного обґрунтування економічної доцільності їх 

реалізації. 

Відповіді на питання в основному правильні, студент добре знає предмет 

роботи. 

Задовільно. Тема роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки 

змістовного характеру, наявні ознаки компіляції, відсутні узагальнення, авторські 

висновки. Назви окремих розділів не відповідають змісту, план дослідження 

незбалансований. Порушена логіка представленого матеріалу, змістовне 



 

наповнення окремих розділів не пов'язано між собою. Є зауваження щодо 

оформлення презентації. 

Доповідь прочитана за текстом, вступник не володіє окремими питаннями 

теми, не всі відповіді на запитання членів приймальної комісії правильні або повні. 

Наочні матеріали не відображають зміст передбачуваного дослідження. 

Незадовільно. Мета роботи сформульована не чітко, змістовне 

наповнення не відповідає темі дослідження. Відсутня логіка у побудові 

дослідження, назви окремих розділів не відповідають їх змісту. Важко визначити 

ступінь самостійності представлених матеріалів. Обґрунтування запропонованих 

рекомендацій і пропозиції відсутнє. Оформлення має суттєві недоліки. 

Доповідь не відображає зміст роботи, більшість відповідей на запитання 

неточні або неправильні, вступник не володіє предметом дослідження. Наочні 

матеріали відсутні. 

 

 
 

Перший заступник директора      Д.В. Карамишев 

 

 

Начальник управління координації  

наукових досліджень  

та інформаційно-аналітичної роботи     А.О. Кузнецов 

 

 

Завідувач сектора підготовки  

науково-педагогічних та наукових кадрів    В.М. Монастирний 

 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 28 березня 2017 року, протокол № 3/226-5 

 

По рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників факультету підготовки 

магістрів державного управління 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації 

наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про 

рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників факультету підготовки 

магістрів державного управління 2017 р., Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до вступу до аспірантури випускників 2017 р., які досягли 

високих успіхів у навчанні та виявили здібності до наукової роботи (список 

додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 



 

 Додаток 

до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

від 28 березня 2017 р.  №  3/226  
 

 

Список 

випускників магістрів ХарРІ НАДУ, які рекомендуються до вступу в аспірантуру у 2017 році 

№ 

з/п П.І.Б Форма навчання Середній бал Рейтинг 

Оцінка на 

державному 

іспиті 

Оцінка за 

магістерську 

роботу 

Спеціальність «Державне управління» 

1 Бредкіна Ірина Костянтинівна денна 92,26 8 91 93 

2 Власенко Наталія Олександрівна денна 92,89 6 93 95 

3 Головач Валентина Михайлівна денна 93,33 4 94 94 

4 Ковальова Євгенія Петрівна денна 95,67 2 97 97 

5 Кожуріна Віра Миколаївна денна 95,81 1 97 97 

6 Ніколаєва Світлана Андріївна денна 93,97 3 95 95 

7 Радькова Ольга Сергіївна денна 92,93 5 92 94 

8 Сіверина Оксана Віталіївна денна 92,83 7 92 96 

9 Черниш Євгеній Володимирович денна 91,73 10 92 92 

Спеціальність «Регіональне управління» 

1 Савченко Микола Тарасович денна 95,27 1 95 96 

 

 

Декан факультету підготовки магістрів державного управління                                                                                              В.Г. Бульба 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 

до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

від 28 березня 2017 р.  №  3/226  

 

 

Список 

випускників магістрів ХарРІ НАДУ, які рекомендуються до вступу в аспірантуру у 2017 році 

 

№ 

з/п П.І.Б 
Форма 

навчання Середній бал Рейтинг 

Оцінка на 

державному 

іспиті 

Оцінка за 

магістерську 

роботу 

1 Гайдар Ігор Валерійович заочна 91,84 10 91 92 

2 Звягінцева Євгенія Олександрівна заочна 90,84 13 90 90 

3 Клочко Наталія Олексіївна заочна 92,22 7 94 93 

4 Курмакова Наталія Олександрівна заочна 91,43 12 95 90 

5 Мороз Сергій Вікторович заочна 92,42 6 94 95 

6 Муханова Карина Юріївна заочна 91,44 11 91 95 

7 Пономарьова Ірина Валеріївна заочна 92,60 5 94 95 

8 Сабініна Наталія Валеріївна заочна 93,34 3 95 95 

9 Чередник Юрій Володимирович заочна 93,58 1 97 96 

10 Чернявська Наталя Олександрівна заочна 93,45 2 95 95 

11 Шишацька Вікторія Сергіївна заочна 92,06 8 92 95 

 

 
Декан факультету підготовки магістрів державного управління                                                                                              В.Г. Бульба 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 

до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

від 28 березня 2017 р.  №  3/226  

 

 

Список 

випускників магістрів ХарРІ НАДУ, які рекомендуються до вступу в аспірантуру у 2017 році 

 

№ 

з/п П.І.Б 
Форма 

навчання Середній бал Рейтинг 

Оцінка на 

державному 

іспиті 

Оцінка за 

магістерську 

роботу 

1 Іваненко Валерій Юрійович 
заочно-

дистанційна 
92,91 5 94 95 

2 Сумцова Інна Григорівна 
заочно-

дистанційна 
95,01 2 96 96 

3 Фісенко Наталія Владиленівна 
заочно-

дистанційна 
94,17 4 95 95 

4 Цемборецька Аліна Володимирівна 
заочно-

дистанційна 
94,83 3 95 96 

5 Чернявська Світлана Петрівна 
заочно-

дистанційна 
95,13 1 96 96 

 

 
Декан факультету підготовки магістрів державного управління                                                                                              В.Г. Бульба 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 

до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

від 28 березня 2017 р.  №  3/226  

 

 

 

 

Список 

випускників магістрів ХарРІ НАДУ, які рекомендуються до вступу в аспірантуру у 2017 році 

 

№ 

з/п П.І.Б 
Форма 

навчання Середній бал Рейтинг 

Оцінка на 

державному 

іспиті 

Оцінка за 

магістерськ

у роботу 

1 Воробйова Наталія Миколаївна вечірня 92,62 2 94 98 

2 Максімова Марина Валеріївна вечірня 93,48 1 92 95 

3 Малишкіна Наталя Олегівна вечірня 91,14 3 93 95 

4 Моцик Наталія Петрівна вечірня 90,55 5 91 94 

5 Петришина Оксана Миколаївна вечірня 90,76 4 93 92 
 

 

Декан факультету підготовки магістрів державного управління                                                                                              В.Г. Бульба 

 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 березня 2017 року, протокол № 3/226-6 

 

Про затвердження додаткової програми до кандидатського іспиту зі 

спеціальності галузі науки «Державне управління» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри права та 

європейської інтеграції Л.Ю. Величко, про затвердження додаткової програми до 

кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки «Державне управління», Вчена 

рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити додаткову програму до кандидатського іспиту зі спеціальності 

галузі науки «Державне управління» (додається). 

2. Завідувачу сектора підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів 

управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи 

ХарРІ НАДУ В.М. Монастирному та голові екзаменаційної комісії забезпечити 

дотримання встановленого порядку проведення кандидатського іспиту. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

аспіранта кафедри права та європейської інтеграції 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Заскалкіна Артема Сергійовича  

Тема: «Механізми розвитку державно-приватного партнерства на  

регіональному рівні» 

 

 

 

Науковий керівник:  

к.держ.упр., проф. О.О.Труш 

 

___________________ 

                (підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 23 березня  2017 р., протокол № 3 

 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев 

 

 

____________________ 

               (підпис) 

 

 

Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України від 28 березня 2017 року, протокол № 3/226-6 

 

Вчений секретар  

к.і.н., доц. А.В. Меляков                       

 

          

 _____________________ 

                (підпис) 

  



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

аспіранта кафедри права та європейської інтеграції 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Заскалкіна Артема Сергійовича  

Тема: «Механізми розвитку державно-приватного партнерства на  

регіональному рівні» 
 

1. Теоретичні засади управління розвитком державно-приватного партнерства.  

2. Державно-приватне партнерство як об‟єкт управління на регіональному рівні. 

3. Сутність та теоретичний аналіз механізмів управління державно-приватного 

партнерства в Україні. 

4. Напрями вдосконалення механізмів державного управління державно-

приватним партнерством. 

5. Державна регуляторна політика як елемент управління державно-приватним 

партнерством. 

6. Правове та організаційно-адміністративне забезпечення державного 

управління державно-приватним партнерством. 

7. Формування державно-приватного партнерства як інструмент розвитку 

регіону. 

8. Проблеми інституціалізації державно-приватного партнерства в Україні. 

9. Інституціональне середовище державно-приватного партнерства в країнах 

Європейського Союзу. 

10. Розвиток стратегічних напрямів управління державно-приватним 

партнерством. 

11. Застосування форсайту в управління розвитком системи державно-приватного 

партнерства. 

12. Шляхи вдосконалення організаційного механізму взаємодії державного та 

приватного секторів на регіональному рівні.   

13. Особливості застосування механізмів державного управління державно-

приватним партнерством на регіональному рівні. 

14. Економічні механізми та інструменти державного-приватного партнерства. 

15. Аналіз функціонування існуючих державних підходів у розвитку державно-

приватного партнерства в Україні. 

 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 23 березня  2017 р., протокол № 3 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев 
 

______________________________ 

                  підпис 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 28 березня 2017 року, протокол № 3/226-7 

 

Про рекомендацію до друку навчально-методичних 

та наукових праць ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації 

наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про 

рекомендацію до друку навчально-методичних та наукових праць ХарРІ НАДУ, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку: 

– збірник наукових праць «Теорія та практика державного управління». – 

Випуск №  1 (56) за 2017 р. – Обсяг: 18,5 обл.-вид. арк. – Тираж 300 прим.; 

– збірник тез науково-практичної конференції «Ноосферна парадигма в 

публічному управління: теорія, історія, сучасність» від 15 березня 2017 р.; 

– збірник тез XVII Міжнародного наукового конгресу «Публічне 

управління XXI ст.: традиції та інновації» від 27 квітня 2017 р.; 

– навчальний посібник «Надання якісних адміністративних послуг» / 

[Ю. О. Куц, О. В. Решевець, В. В. Мамонова, С. В. Газарян та ін.]. –  Х. :  

ХарРІ НАДУ, 2016. – 140 с. Рецензенти: д.держ.упр., професор, завідувач  кафедри 

економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ при Президентові України 

М.А. Латинін; д.держ.упр., доцент, професор кафедри оперативного мистецтва 

Національної академії Національної гвардії України М. М. Орлов. Коштом авторів; 

– підручник «Територіальна організація влади в Україні» / Ю.О. Куц, 

В.В. Мамонова, В.В. Наконечний, О.В. Ольшанський ; за заг. ред. д.держ.упр., 

проф. В.В. Мамонової.  – Х. :  Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – 261 с. 

Рецензенти: проф., завідувач кафедри державного управління ХарРІ НАДУ 

В.М. Мартиненко; проф. кафедри регіонального управління, місцевого 

самоврядування та управління містом НАДУ І.О. Дєгтярьова; проф. кафедри 

державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ І.О. Дробот. 

Коштом авторів. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 



 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 28 березня 2017 року, протокол № 3/226-8 

 

Про рекомендацію кандидатур на участь у Конкурсі на здобуття іменної 

стипендії Харківської  обласної державної адміністрації  

у галузі науки у 2017р.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри економічної 

політики та менеджменту М.А. Латиніна про рекомендацію кандидатури 

А.І. Гнатенко, та інформацію завідувача кафедри управління персоналом та 

економіки праці Н.В. Статівки про рекомендацію кандидатури А.А. Смаглюк на 

участь у Конкурсі на здобуття іменної стипендії ХОДА у галузі науки у 2017 р., 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати кандидатуру кандидата наук з державного управління, 

доцента кафедри економічної політики та менеджменту Аліни Ігорівни Гнатенко на 

участь у Конкурсі на здобуття іменної стипендії Харківської  обласної державної 

адміністрації у галузі науки у 2017 р. в номінації гуманітарні науки – стипендія 

імені Василя Назаровича Каразіна для обдарованих молодих науковців. 

2. Рекомендувати кандидатуру кандидата економічних наук, старшого 

викладача кафедри управління персоналом та економіки праці Анни Андріївни 

Смаглюк на участь у Конкурсі на здобуття іменної стипендії Харківської  обласної 

державної адміністрації у галузі науки у 2017 р. в номінації економічні науки – 

стипендія імені Михайла Івановича Туган-Барановського для обдарованих молодих 

науковців. 

3. Ученому секретарю Інституту А.В. Мелякову до 7 квітня 2017 р.  

забезпечити підготовку та подання необхідних документів до Департаменту науки і 

освіти ХОДА. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Інституту Д.В. Карамишева.    

 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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