
Додаток 11 

Особливості прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування»  

галузі знань «Публічне управління та адміністрування» 

до Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» 
 

І. Загальні положення 
 

1. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти у Навчально-науковому 

інституті «Інститут державного управління» Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна (далі – ННІ ІДУ) у 2022  році здійснюється за 

державним замовленням Національного агентства України з питань державної 

служби (далі – НАДС) відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 

липня 2009 р. № 789 (із змінами) (далі – Порядок прийому), внесеними згідно з 

постановами Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 809, від 

27 вересня 2016 р. № 674, від 14 червня 2017 р. № 423, від 14 лютого 2018 р. 

№ 82, від 13 червня 2018 р. № 482, від  17 липня 2019 р. № 621, від 25 червня 

2020 р. № 532, від 01 липня 2020 р. № 561, від 28 квітня 2021 р. № 446, від 

28 липня 2021 р. № 772, від 26 серпня 2021 р. N 903, а також на умовах 

договору (за кошти фізичних та/або юридичних осіб). 

2. Організацію прийому вступників до ННІ ІДУ здійснює відбіркова 

комісія ННІ ІДУ, склад якої затверджується наказом Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна (далі – Університет). Директор 

ННІ ІДУ є головою відбіркової комісії.  

 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти 

 

За державним замовленням за заочною, (дистанційною) формами 

здобуття освіти за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів 

приймаються державні службовці, та посадові особи місцевого 

самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра*/бакалавра, 



працюють  в  органах державної  влади  чи  органах місцевого самоврядування, 

мають стаж державної  служби або служби в органах місцевого самоврядування 

не менш  як  один  рік  на  момент  подання документів до приймальної комісії. 

2. Особи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 10 Порядку 

прийому, успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, 

можуть бути зараховані на навчання на контрактній основі (за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб) в межах ліцензійного обсягу. 

3. На навчання до ННІ ІДУ за державним замовленням не приймаються 

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які раніше 

навчалися за державним замовленням і здобули ступінь вищої освіти магістра 

за спеціальностями галузі знань «Державне управління» або за спеціальністю   

«Публічне  управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління   

та адміністрування» або за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування», та особи,  

щодо яких існують встановлені законом обмеження, пов’язані з прийняттям на  

державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням 

на ній. 

4. На навчання на умовах договору (за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб) приймаються особи, які мають диплом бакалавра, спеціаліста, магістра за 

іншими спеціальностями.  

5. Переведення здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування», які навчаються за державним замовленням 

НАДС, здійснюється відповідно до Порядку погодження НАДС зарахування 

осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення 

здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом НАДС від 07 червня 2021 р. № 

90-21 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2021 р. за 

№ 8295/36451. 

6. Особливості прийому на навчання до ННІ ІДУ за освітньо-

професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне 



управління та адміністрування» за державним замовленням Національного 

агентства України з питань державної служби визначаються Порядком прийому 

на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», затвердженим 

постановою КМУ від 29 липня 2009 року № 789 (із змінами). 

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 
 

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління 

та адміністрування» в ННІ ІДУ здійснюється за державним замовленням 

НАДС, а також за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

2. Механізм формування, розміщення і виконання державного замовлення 

на підготовку і підвищення кваліфікації всіх категорій працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового 

управління Збройних Сил України визначено постановою Кабінету Міністрів 

України від 14 липня 1999 р. №1262 «Про фінансове забезпечення підготовки і 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, інших державних органів, на працівників яких 

поширюється дія Закону України «Про державну службу», та органів 

військового управління Збройних Сил» (із змінами). 

3. Особи, які навчаються в ННІ ІДУ, мають право на навчання одночасно 

за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти 

за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти 

державного (місцевого) бюджету. 

 

ІV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення 
 

1. Формування обсягів прийому на навчання за кошти державного 

бюджету на підготовку фахівців за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» у ННІ ІДУ за державним замовленням здійснюється НАДС в 

установленому порядку. 

2. Обсяг прийому на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 



визначається ННІ ІДУ у межах різниці між ліцензованим обсягом та обсягом 

державного замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично 

отриманого державного замовлення та у випадках виділення додаткових місць 

державного замовлення, переведення на вакантні місця державного замовлення 

і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись 

для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та 

формуванням першого списку рекомендованих за цією пропозицією. 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

1. Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»: 

реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування розпочинається 

27 червня 2022 року та закінчується о 18:00 18 липня 2022 року; 

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил 

прийому, розпочинається 16 серпня 2022 року і закінчується 23 серпня 2022 

року для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди; 

основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності 

проводиться у період з 10 серпня до 17 серпня 2022 року за графіком, 

затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти; 

додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності 

проводиться у період з 07 вересня до 10 вересня 2022 року за графіком, 

затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;  

спеціально організована сесія магістерського тесту навчальної 

компетентності у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України; 

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 01 серпня 2022 року;  

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил 

прийому, розпочинається 16 серпня 2022 року і закінчується о 18:00 15 вересня 



2022 року для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту 

навчальної компетентності; 

фахові вступні випробування для вступників, які вже складали 

магістерський тест навчальної компетентності, проводяться в кілька потоків з 

29 серпня до 17 вересня 2022 року; 

фахові вступні випробування і індивідуальну усну співбесіду з іноземної 

мови для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

проводяться з 29 серпня до 17 вересня 2022 року (вступники можуть за їх 

вибором або подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, 

включаючи спеціально організовану сесію, або результати фахового іспиту 

та/або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови, складених в 

Університеті); 

 зарахування вступників відбувається до 01 жовтня 2022 року. 

 

3. Додаткові строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

встановлюються відповідно до абзаців шістнадцятого-двадцять першого пункту 

4 розділу V Правил прийому на навчання до Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна для здобуття вищої освіти в 2022 році. 

 

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 

відборі  

 

1. Вступники подають заяви в електронній формі. 

2. До заяви вступник додає: 

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус»; 

копію військово-облікового документа ((у військовозобов’язаних - 

військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників - посвідчення 

про  приписку до призовних дільниць) пред’являються особисто) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17


копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію 

додатка до нього, засвідчені в установленому порядку; 

копію сертифіката (сертифікатів) єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови 2019-2021 років або екзаменаційного листка фахового вступного іспиту 

(за наявності); 

для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

надається додаткова інформація щодо місця роботи, займаної  посади, стажу 

роботи в органах влади тощо;  

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см. 

Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за 

наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що 

підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті (за наявності) та 

екзаменаційного листка з фотокарткою (за наявності). 

 

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

 

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання 

для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування», зараховуються: 

результати магістерського тесту навчальної компетентності або 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (у випадках, передбачених 

цими Правилами прийому);  

результати фахового іспиту.  

2. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра конкурсний бал 

обчислюється за  такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = 0,5×П1 + 0,5×П2, 

де П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у випадках, передбачених 

цими Правилами прийому (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка 

фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів); 



вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування 

на навчання, якщо результат магістерського тесту навчальної компетентності 

(або індивідуальної усної співбесіди) становить не менше 100 балів, а результат 

фахового іспиту становить не менше 150 балів. 

 

     *У разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним  рівнем  

спеціаліста  (повну вищу освіту) відповідно  до  підпункту  2  пункту  2  розділу 

XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" ( 

1556-18 ), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. 

{ Порядок прийому доповнено  виноскою "*" згідно з Постановою КМ            

N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 } 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-2016-%D0%BF
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