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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

 

1 Про затвердження програм вступних іспитів до 

аспірантури в 2020 р. 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення:  

Кузнецов А.О. 

2 Про уточнення й затвердження теми дисертаційного 

дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук 

з державного управління Кравченка С .Г. 

Мамонова В.В. 

Проєкт рішення:  

Мамонова В.В. 

3 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

 

Мамонова В.В., 

Латинін М.А., 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення:  

Мамонова В.В., 

Латинін М.А., 

Кузнецов А.О. 

4 Про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ в 

січні-червні 2020 р. і затвердження плану роботи на 

серпень-грудень 2020 р.  

Калінкіна Н.В. 

Проєкт рішення:  

Калінкіна Н.В.  

5 Про внесення змін до Правил прийому для здобуття 

вищої освіти у Харківському регіональному інституті 

державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України у 2020 

році 

Золотарьов В.Ф. 

Проєкт рішення: 

Золотарьов В.Ф., 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 30 червня 2020 року, протокол № 5/261-1 

 

Про затвердження програм вступних іспитів 

 до аспірантури в 2020 р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова про  програми вступних іспитів до 

аспірантури в 2020 р., Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити програми вступних іспитів до аспірантури в 2020 р. 

2. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

(Кузнецов А.О.) забезпечити організацію прийому вступного іспиту за новими 

програмами. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

  



ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 30 червня 2020 року, протокол № 5/261-2 

 

Про уточнення й затвердження теми дисертаційного дослідження на здобуття 

наукового ступеня доктора наук з державного управління Кравченка С .Г. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування проф. В.В. Мамонову. про уточнення і 

затвердження теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня 

доктора наук з державного управління Кравченка С .Г., Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня 

доктора наук з державного управління Кравченка С .Г. «Теоретико-методологічні 

засади державної політики розвитку урбанізованих територій в Україні» зі 

спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління (попередня редакція: 

«Методологічні засади державної політики розвитку високоурбанізованих територій» 

зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління). Науковий консультант: 

д.держ.упр., проф. В.В. Мамонова. Підстава: витяг з протоколу засідання науково-

експертної ради від 30 червня 2020 р., № 4.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

  



 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 30 червня 2020 року, протокол № 5/261-3 

 

Про рекомендацію до друку навчально-методичних  

та наукових праць ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування проф. В.В. Мамонову, завідувача кафедри 

економічної політики та менеджменту проф. Латиніна М.А., начальника відділу з 

координації наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку: 

 монографію здобувача наукового ступеня доктора наук з державного 

управління Кравченка С.Г. «Державна політика розвитку урбанізованих територій: 

модернізація механізмів реалізації», що подається відповідно до вимог для здобуття 

наукового ступеня доктора наук з державного управління. Рецензенти монографії: 

Дєгтяр Олег Андрійович – д.держ.упр., доц., доцент кафедри менеджменту і 

публічного адміністрування Харківського національного університету міського 

господарства ім. О.М. Бекетова, спец. 25.00.02 – механізми державного управління; 

Дунаєв Ігор Володимирович – д.держ.упр., доц., професор кафедри економічної 

політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України, 

спец. 25.00.02 – механізми державного управління; Лопушинський Іван Петрович – 

д.держ.упр., проф., завідувач кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування Херсонського національного технічного університету, заслужений 

працівник освіти України, спец. 25.00.02 – механізми державного управління. 

Загальний обсяг монографії – 15,3 обл.-вид. арк. Тираж 100 прим. Видається коштом 

автора. 

 монографію здобувача наукового ступеня доктора наук з державного 

управління Ольшанського О.В. «Ресурсний потенціал місцевого самоврядування: 

теоретико-прикладний аспект», що подається відповідно до вимог для здобуття 

наукового ступеня доктора наук з державного управління. Рецензенти монографії: 

Бобровська Олена Юріївна – д.держ.упр., проф., завідувач кафедри економіки та 

регіональної економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, спец. 25.00.04 – місцеве самоврядування; Наконечний 

Володимир Васильович – д.держ.упр., доц., професор кафедри регіонального розвитку 



та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України, 

спец. 25.00.04 – місцеве самоврядування; Шарий В’ячеслав Іванович – д.держ.упр., 

завідувач кафедри державної служби, публічного адміністрування та політології 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, спец. 25.00.04 

– місцеве самоврядування. Загальний обсяг монографії – 15,2 обл.-вид. арк. Тираж 

100 прим. Видається коштом автора. 

 монографію кандидата наук з державного управління Сердюкової О.Є. 

«Інноваційний розвиток територій в Україні: механізми забезпечення». Рецензенти 

монографії: Майстро Сергій Вікторович – д.держ.упр., проф., завідувач кафедри 

публічного адміністрування у сфері цивільного захисту Національного університету 

цивільного захисту України; Мамонова Валентина Василівна – д.держ.упр., проф., 

професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. Загальний обсяг монографії – 12,5 обл.-вид. 

арк. Тираж 100 прим. Видається коштом автора; 

 колективну монографію  «Державна політика розвитку сільських територій в 

умовах децентралізації:  механізми формування та реалізації» за заг. ред. д.держ.упр., 

проф. М. А. Латиніна, що підготовлена за результатами держбюджетної науково-

дослідної роботи  «Розвиток сільських територій в Україні в умовах децентралізації: 

виклики та можливості» (державний реєстраційний номер 0119U001388, науковий 

керівник д.держ.упр.,  проф. Латинін М.А.). Рецензенти монографії: Бобровська 

Олена Юріївна – д.держ.упр., проф., завідувач кафедри економіки та регіональної 

економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України; 

Вольська Олена Михайлівна – д.держ.упр., проф., професор кафедри публічного 

управління та адміністрування ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет»; Куц Юрій Олексійович – д.держ.упр., проф., завідувач кафедри 

регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України. Загальний обсяг монографії – 14,12 обл.-вид. арк. Тираж 100 

прим. Видається коштом авторів. 

– збірник наукових праць «Державне будівництво» № 1 за 2020 р. Обсяг: 15,6 

обл.-вид. арк. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 30 червня 2020 року, протокол № 5/261-4 

 

Про виконання плану роботи Вченої ради за січень – червень 2020 р. та 

затвердження плану роботи Вченої ради на серпень – грудень 2020 р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

ХарРІ НАДУ Калінкіної Н.В. про виконання плану роботи Вченої ради за січень – 

червень 2020 року та затвердження плану роботи на серпень – грудень 

2020 року, Вчена рада відзначає, що протягом звітного періоду всі засідання 

відбувалися відповідно до Положення та Регламенту Вченої ради. Анонси засідань, 

проекти порядку денного та рішення Вченої ради своєчасно розміщувалися на 

офіційному сайті Інституту. Всього у звітному періоді відбулося п’ять засідань 

Вченої ради, в тому числі три проведено у дистанційному режимі за допомоги Zoom 

конференцій (26.05.2020 р., 04.06.2020 р. та 30.06.2020 р.), в ході яких було 

розглянуто і винесено рішення з понад тридцяти питань порядку денного. 

Враховуючи вищенаведене, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію ученого секретаря Вченої ради ХарРІ НАДУ Н.В. Калінкіної 

взяти до уваги (додається). 

2. Схвалити представлений план роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ на серпень-

грудень 2020 р. (додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

  



Додаток 1 

до рішення Вченої ради 

від 30 червня 2020 р., 

протокол № 5/261-4   
 

З в і т  

про роботу Вченої ради ХарРІ НАДУ при Президентові України 

за січень – червень 2020 р. 

 

Протягом звітного періоду всі засідання Вченої ради відбувалися відповідно до 

Положення та Регламенту Вченої ради.  

Всього у січні-червні 2020 р. відбулося п’ять засідань Вченої ради, в ході яких 

було розглянуто і винесено рішення з понад тридцяти питань порядку денного.  

З метою забезпечення виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2020 року № 211 «Про захист населення від інфекційних хвороб» та з 

урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-15, 

наказами директора Інституту № 59-к «Про дистанційний режим роботи ХарРІ 

НАДУ» від 12.03.2020, № 62-к «Про продовження дистанційного режиму роботи 

ХарРІ НАДУ» від 26.03.2020 р., № 96-к «Про внесення змін до наказу від 26.03.2020 

р. 62-к» від 22.06.2020 р. три засідання Вченої ради було проведено у дистанційному 

режимі за допомоги Zoom конференцій (26.05.2020 р., 04.06.2020 р. та 30.06.2020 р.). 

У звітному періоді відбулися зміни складу Вченої ради пов’язані з закінченням 

навчання слухача факультету публічного управління та адміністрування 

Павленка Е.Є., якого у січні 2020 р. було виведено зі складу Вченої ради 

ХарРІ НАДУ. 

У січні – червні Вченою радою було розглянуто наступні звіти:  

 про діяльність ХарРІ НАДУ при Президентові України за 2019 р.; 

 про роботу Спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 за січень-липень 2019 р.; 

 про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій і результати 

випуску магістрів публічного управління та адміністрування у грудні 2019 р.; 

 про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій і результати 

випуску магістрів публічного управління та адміністрування в 2020 р.; 

 про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного; 

 про підсумки підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування в 2019 р.; 

 про основні результати фінансово-економічної діяльності ХарРІ НАДУ в 

2019 р.; 

 про виконання навчального навантаження науково-педагогічних працівників 

ХарРІ НАДУ в 1-ому семестрі 2019/2020 н.р.; 

 про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ в січні-червні 2020 р.; 

 

Постійну увагу Вчена рада приділяла навчальній діяльності Інституту. Так 

протягом  звітного періоду були розглянуті питання: 



 про затвердження Правил прийому на навчання до ХарРІ НАДУ у 2020 р. 

та змін до них; 

 про затвердження навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня бакалавр, магістр, доктор філософії набору 2020 р.; 

 про затвердження навчальних планів підготовки іноземних громадян та осіб 

без громадянства до вступу до ЗВО набору 2020 р.; 

 про організацію стажування та практики здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти факультету публічного управління та 

адміністрування; 

 про затвердження Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти з 

використанням технологій дистанційного навчання у Харківському регіональному 

інституті державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України у 2019-2020 навчальному році в умовах карантину; 

 

Були розглянуті питання пов’язані із підготовкою наукових та науково-

педагогічних кадрів, зокрема:  

 про порушення клопотання перед Вченою радою НАДУ при Президентові 

України про присвоєння Дунаєву І.В. вченого звання професора; 

 про рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників факультету 

публічного управління та адміністрування; 

 про звітування аспірантів, докторантів та здобувачів ХарРІ НАДУ за перше 

півріччя 2019-2020 навч.р.; 

 про утворення спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України з правом прийняття до розгляду i проведення разового захисту 

дисертації на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 

281 – публічне управління та адміністрування; 

 про уточнення і затвердження, зміну тем та зміну шифру спеціальності 

дисертаційних досліджень; 

 про затвердження додаткової програми до кандидатського іспиту зі 

спеціальності галузі науки «Державне управління»; 

 про затвердження бланку диплому доктора філософії зі спеціальності 281 – 

публічне управління та адміністрування i додатків до нього (третій освітній рівень); 

 про рекомендацію до друку навчально-методичних та наукових праць 

Інституту.  

 
У звітному періоді прийнято рішення про присвоєння вченого звання доцента 

науково-педагогічним працівникам Інституту: 

 Косенко А.В., доценту кафедри соціальної і гуманітарної політики; 

 Дубовик К.Є., доценту кафедри права та європейської інтеграції; 

 Надточій А.О., доценту кафедри управління персоналом та економіки праці; 

 Смаглюк А.А., доценту кафедри управління персоналом та економіки праці; 

 

Також протягом звітного періоду були розглянуті питання: 



– про порушення клопотання щодо висунення кандидатури Мамонової В.В., 

професора кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування, до 

присвоєння їй почесного звання «Заслужений працівник освіти України»; 

– про пропозиції кандидатури Коваленко М.М., професора кафедри 

економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ, на участь в обласному конкурсі на 

здобуття обласних іменних стипендій в галузі науки у 2020 р. від Інституту; 

 про пропозиції кандидатур на участь у конкурсі «Молода людина року» у 

2020 році від Інституту здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

факультету соціально-економічного управління (Балабась К.Р., здобувачка третього 

року навчання денної форми за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування», Шевченко Д.Л., здобувачка першого року навчання денної форми 

за спеціальністю 051 «Економіка»); 

– про затвердження Положення щодо конкурсу наукових робіт слухачів та 

студентів ім. Г.І. Мостового; 

 

Питання, які виносилися на розгляд Вченої ради ХарРІ НАДУ при 

Президентові України, попередньо розглядались на засіданнях кафедр, науково-

методичної та науково-експертної рад.  

План роботи Вченої ради Інституту на січень – червень 2020 р. у цілому 

виконаний.  

 

 

 

Учений секретар                                                                      Н. Калінкіна 



Додаток 2 

до рішення Вченої ради 

від 30 червня 2020 р., 

протокол № 5/261-4 

 

Перспективний план роботи Вченої ради 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

на серпень – грудень 2020 року 

 

Серпень 

1 Про затвердження звіту про виконання індивідуальних 

планів професорсько-викладацьким складом кафедр 

ХарРІ НАДУ за 2019-2020 навчальний рік та кількості 

професорсько-викладацького складу ХарРІ НАДУ на 

2020/2021 н.р. 

Д.В. Карамишев, 

В.І. Горожанкіна 

 

2 Про готовність кафедральних колективів до 2020/2021 н.р.  

  

Д.В. Карамишев 

 

Вересень 

1 Про підсумки прийому слухачів та студентів до 

ХарРІ НАДУ в 2020 році та затвердження Плану 

організаційних та профорієнтаційних заходів у 

2020/2021 роках 

В.Ф. Золотарьов  

2 Про результати звітування аспірантів, докторантів та 

здобувачів ХарРІ НАДУ за 2019/2020 н.р. 

А.О. Кузнецов  

 

 

Жовтень 

1 Про стан навчально-методичної, наукової та 

організаційної роботи кафедри політології та філософії в 

2018 - 2020 навч. рр. 

В.Б. Дзюндзюк 

2 Про організаційні заходи щодо забезпечення державної 

атестації на факультеті публічного управління та 

адміністрування 2020 року випуску 

В.Г. Бульба 

 

Листопад 

1 Про стан навчально-методичної, наукової та 

організаційної роботи кафедри іноземних мов в 2018 - 

2020 навч. рр. 

В.М. Шур 

2 Про рекомендацію до зарахування до аспірантури 

здобувачів наукового ступеня доктора філософії 2020 року 

вступу 

А.О. Кузнецов  

 

3 Про підготовку здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії, які працюють над дисертаціями поза 

аспірантурою 2020 року вступу 

А.О. Кузнецов  

 

4 Про рекомендацію до зарахування до докторантури 

ХаРІ НАДУ в 2020 р. 

А.О. Кузнецов  

 



5 Про затвердження індивідуальних навчальних планів 

аспірантів ХарРІ НАДУ 2020 року вступу 

А.О. Кузнецов  

 

6 Про затвердження індивідуальних планів наукової роботи 

аспірантів та докторантів ХарРІ НАДУ 2020 року вступу 

А.О. Кузнецов  

 

7 Про затвердження тем дисертаційних досліджень 

докторантів, аспірантів та здобувачів 2020 року набору 

А.О. Кузнецов  

 

Грудень 

1 Про результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ в 2020 р. Д.В. Карамишев 

2 Про виконання плану роботи Вченої ради за січень – 

грудень 2020р. і затвердження плану роботи Вченої ради 

на січень – червень 2021 р. 

Н.В. Калінкіна 

 

 
 
 
 
 
 
 
Учений секретар         Н.В. Калінкіна 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 30 червня 2020 року, протокол № 4/261-5 

 

Про внесення змін до Правил прийому для здобуття вищої освіти у 

Харківському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України у 2020 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з 

короткотермінового підвищення кваліфікації В. Золотарьова відповідно до рішення 

Вченої ради Національної академії державного управління при Президентові України 

«Про внесення змін до правил прийому на навчання до Національної академії у 2020 

році» від 4 червня 2020 року № 280/03, постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25 червня 2020 

року № 532 Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити Правила прийому для здобуття вищої освіти у Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України у 2020 році у редакції, що додаються.  

2. Приймальній комісії Інституту забезпечити дотримання вимог законодавства 

України, Правил прийому для здобуття вищої освіти у Харківському регіональному 

інституті державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України у 2020 році.  

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

  



Національна академія державного управління при Президентові України 

Харківський регіональний інститут державного управління 

 

 

 

 

Затверджую 

Директор Харківського регіонального  

інституту державного управління  

Національної академії державного управління 

при Президентові України  
 

____________________Л.О. Бєлова 
 

_________________________2020 р. 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

для здобуття вищої освіти у Харківському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України у 2020 році 

 

 

 

 

Ухвалено рішенням Вченої ради  

Харківського регіонального інституту державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України  
 

від 26 травня 2020 року протокол № 3/259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2020 рік
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І. Загальні положення 

 

1. Правила прийому для здобуття вищої освіти у Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного  управління  при  Президентові  України  (далі – Інститут)  у 2020  

році (далі – Правила прийому) розроблені приймальною комісією Інституту  

(далі – приймальна  комісія)  відповідно  до  Законів  України   «Про освіту»,  

«Про  вищу  освіту», Положення  про прийом слухачів до Національної  

академії  державного  управління  при  Президентові  України, затвердженого  

постановою  Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 р. № 255 «Про 

затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і 

органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного 

управління при Президентові України, а також переліку органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться стажування 

слухачів Національної академії» зі змінами, внесеними згідно з постановами 

Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 р. № 380, від 13.01.2016 р. № 19, від 

27.09.2016 р. № 674, від 14.12.2016 р. № 950, від 26.04.2017 р. № 294, від 

14.06.2017 р. № 423, від 14.02.2018 р. № 82, від 13.06.2018 р. № 482, від 

17.07.2019 р. № 621, від 04.12.2019 р. № 1065, від 05.02.2020 р. № 123, 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 29.07.2009 р. № 789 «Про  затвердження  

Порядку  прийому на навчання за освітньо-професійною програмою  

підготовки  магістрів  за спеціальністю «Публічне  управління та 

адміністрування»  галузі  знань «Публічне  управління  та  адміністрування» зі  

змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету  Міністрів  України від 

22.08.2012 р. № 809,  від 27.09.2016 р. № 674, від 14.06.2017 р. № 423, від 

14.02.2018 р. № 82, від 13.06.2018 р. № 482, від  17.07.2019 р. № 621, Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, 
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затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019 р. № 

1285 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.12.2019 р. № 

1192/34163, Умов прийому для здобуття вищої освіти України в 2020 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.05.2020 р. 

№ 591та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.05.2020 р. № 

415/34698 (далі – Умови прийому), Положення про приймальну комісію 

Національної академії державного управління при Президентові України (далі – 

Національна академія) та Правил прийому на навчання до Національної 

академії, затверджених Вченою радою Національної академії від 26.12.2019 р. 

№277/12, цих Правил прийому. 

Правила прийому діють протягом календарного року з 01січня 2020 р. по 

31 грудня 2020 р.  

2. Підставою для оголошення прийому до Інституту є Відомості щодо 

здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Інституту(додаток 1), які 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2019 р. 

№ 951-лта Правил прийому, затверджених рішенням Вченої ради Інституту від 

26 травня 2020 р. (протокол № 3/259). 

3. Прийом для здобуття вищої освіти в Інституті здійснюється на 

конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.  

4. Організацію прийому вступників до Інституту здійснює приймальна 

комісія, склад якої затверджується наказом президента Національної академіїза 

пропозицією Інституту. Директор Інституту є головою приймальної комісії 

Інституту.  

Приймальна комісія Інституту діє згідно Положення про приймальну 

комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 15.10.2015 р. № 1085, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 04.11.2015 р. за № 1353/27798 зі змінами внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 р. № 622, зареєстрованими в 

Міністерстві юстиції України 14.06. 2016 р. за № 860/28990, Положення про 

приймальну комісію Національної академії, затвердженого наказом Президента 
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Національної академії від 26.12.2018 р.№ 277/12-2, Положення про приймальну 

комісію Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії, затвердженого наказом директора Інституту від 

27.12.2019 р. № 162. 

Положення про приймальну комісію Інституту оприлюднене на 

офіційному веб-сайті /www.kbuapa.kharkov.ua/.  

Директор Інституту забезпечує дотримання законодавства України, у 

тому числі Умов прийому, Правил прийому, а також відкритість та прозорість 

роботи приймальної комісії.  

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу директора Інституту та/або 

виконання процедур вступної кампанії.  

Усі питання, пов’язані з прийомом до Інституту, вирішуються 

приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Інституту в день прийняття або не 

пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.  

5. У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях: 

адресне розміщення бюджетних місць - надання вступнику рекомендації 

до зарахування на місця навчання за кошти державного або місцевого бюджету 

(за державним або регіональним замовленням) на підставі його конкурсного 

бала; 

відкрита конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, для якої кількість 

місць для навчання за державним замовленням визначається під час адресного 

розміщення бюджетних місць у межах між кваліфікаційним мінімумом та 

максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює нулю в разі 

неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного замовлення; 

вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до 

здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), 

творчого конкурсу, творчого заліку, фахового випробування, єдиного вступного 
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іспиту, єдиного фахового вступного випробування, презентації дослідницьких 

пропозицій чи досягнень; 

вступний іспит - форма вступного випробування, яка передбачає 

оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, 

результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або за 

результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи 

до інших вступних випробувань; 

вступник - особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному 

відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій; 

єдиний вступний іспит - форма вступного випробування з іноземної 

(англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу 

на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 

освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка 

передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

квота для іноземців - визначена частина обсягу бюджетних місць, яка 

використовується для прийому вступників з числа: 

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних 

договорів України; 

закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням 

закордонного українця, і які не проживають постійно в Україні; 

іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту; 

конкурсна пропозиція - пропозиція закладу вищої освіти щодо кількості 

місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, освітню 

програму, форму здобуття освіти, курс, переліку конкурсних предметів, строку 

навчанняна основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані (закриті) та 

небюджетні конкурсні пропозиції; 
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конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка 

обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з 

точністю до 0,001 відповідно до Правил прийому; 

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні 

пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) 

пріоритетностей заяв вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній 

основі); 

конкурсний предмет - навчальний предмет (дисципліна), рівень 

навчальних досягнень з якого (якої) враховується під час проведення 

конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти; 

небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не 

надаються місця для навчання за кошти державного бюджету (за державним 

замовленням); 

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень - форма вступного 

випробування, що може бути передбачена під час вступу для здобуття 

освітнього ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та 

обговоренні наукового повідомлення вступника; 

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю 

зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно 

до цих Правил прийому; 

співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання 

підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного 

предмета(ів)) і мотивованості вступника, за результатами якої приймається 

протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування; 

фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на 

основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-

кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до 

опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих 

раніше компетентностей. 

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України«Про вищу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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освіту». 

6. В Інституті створені можливості для навчання осіб з особливими 

потребами, а саме:  

 вхід/вихід до Інституту та гуртожитку обладнаний пандусом;  

 в головному корпусі Інституту є два ліфти;  

 забезпечено безпороговий доступ до аудиторій та кабінетів;  

 на І поверсі головного корпусу є два туалети, обладнані універсальною 

кабіною, доступною для осіб, що пересуваються на колісних кріслах.  

7. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу та 

навчання, гарантовано надаються місця у гуртожитку. Вступники, студенти та 

слухачі проживають у двомісних та трьохмісних номерах готельного типу у 

дев’ятиповерховому гуртожитку, який розташований за адресою м. Харків, 

вул. Петра Болбочана, буд. 2. 

Вартість проживання вступників, студентів та слухачіву гуртожитку 

Інституту визначається наказом директора Інституту. 

 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти 

 

1. До Інституту для здобуття вищої освіти в порядку, визначеному 

Законом України «Про вищу освіту», приймаються громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

закордонні українці, статус яких засвідчено посвідченням закордонного 

українця, і які не проживають постійно в Україні,особи, які визнані біженцями, 

та особи, які потребують додаткового захисту та мають право на здобуття 

вищої освіти нарівні з громадянами України. 

2. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти проводиться за 

спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266. 

Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, за якими 
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здійснюється прийом до Інституту подано в табл. 1. 

Відповідно до відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти (додаток 1) встановлено обсяги прийому здобувачів вищої освіти 

до Інституту у 2020 році,  які подані в табл. 2. 

Правила прийому до аспірантури Інституту у 2020 році подані у 

додатку 3. 
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Таблиця 1 

Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм,  

за якими здійснюється прийом на навчання до Харківського регіонального інституту державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України у 2020 році 
 

№

 

з/

р 

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності  

Найменування освітньої 

програми 

Сертифікат про 

акредитацію 

спеціальності* 

Термін дії 

сертифіката 

про 

акредитацію 

1 2 3 4 5 6 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

1. 
05 Соціальні та поведінкові 

науки 
051 Економіка 

Управління персоналом та 

економіка праці 

серія ІД № 21001139 

 від 18.01.2018 

01.07.2022 

1. 2. 07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 

Міжнародний бізнес та 

корпоративний менеджмент 

серія НД № 2183663  

від 27.06.2017 

01.07.2025 

2. 3. 07 Управління та 

адміністрування 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Організація та економіка 

підприємницької діяльності 

серія ІД № 21001140  

від 18.01.2018 

01.07.2022 

3. 4. 28 Публічне управління та 

адміністрування 

281 Публічне управління 

та адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

серія НД № 21836654від 

27.06.2017 

01.07.2025 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

4. 5. 05 Соціальні та поведінкові 

науки 
051 Економіка 

Управління персоналом та 

економіка праці 

серія НД № 2193310  

від 18.09.2017 
01.07.2022 

5. 6. 07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент Бізнес-адміністрування 

серія НД № 2193312  

від 18.09.2017 
01.07.2022 
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6. 7. 07 Управління та 

адміністрування 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Організація та економіка 

підприємницької діяльності 

серія НД № 2193311  

від 18.09.2017 
01.07.2022 

7. 8. 28 Публічне управління та 

адміністрування 

281 Публічне управління 

та адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

серія НД№ 2193314  

від 18.09.2017 
01.07.2022 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти  

8. 9. 28 Публічне управління та 

адміністрування 

281 Публічне управління 

та адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 
 

 

 

* Освітні програми на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти, за якими здійснюється прийом до 

Інституту визнані що акредитованими на строк дії сертифікатів про акредитацію спеціальностей відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 30.10.2017 № 1432, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2017 р. за N 1423/31291 «Про визнання 

освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей» із змінами і доповненнями, 

внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 19 березня 2018 р.N 253, від 28 листопада 2018 р.N 1315. 
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Таблиця 2 

Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом до Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у 2020 році 

№

з/

п 

Назва 

конкурсної 

пропозиції 

 

Код та 

найменування 

галузі знань 

 

Код та 

найменування  

спеціальності 

 

Найменуван-

ня освітньої 

програми 

 

К
у
р

с 

Ф
о
р

м
а
 н

а
в

ч
а
н

н
я

  

Термін 

навчан-

ня 

 

Вступ на 

основі 

 

Л
іц

ен
зі

й
н

и
й

 о
б
ся

г
 

Кількість 

місць 

Тип 

пропо-

зиції 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о
н

т
р

а
к

т
 

к
о
н

т
р

а
к

т
 

Н
А

Д
С

 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

1.  
Економіка, 

бакалавр,  

денна, 1 курс 05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

1 денна 
3 роки  

10 місяців повна 

загальна 

середня 

освіта 

25  25 - 
небюд- 

жетна 

2.  
Економіка, 

бакалавр,  

заочна,1 курс 

1 заочна 
3 роки  

10 місяців 
25 - 25 - 

небюд-

жетна 

3.  
Менеджмент, 

бакалавр, 

 денна, 1 курс 07 Управління 

та адміністру-

вання 

073 Менеджмент 

Міжнародний 

бізнес та 

корпоративний 

менеджмент 

1 денна 
3 роки  

10 місяців повна 

загальна 

середня 

освіта 

50 - 50 - 
небюд-

жетна 

4.  
Менеджмент, 

бакалавр,  

заочна,1 курс 

1 заочна 
3 роки  

10 місяців 
50 - 50 - 

небюд-

жетна 

5.  
Підприємництво, 

бакалавр,  

денна, 1 курс 07 Управління 
та адміністру-

вання 

076 Підприємни-

цтво, торгівля та 

біржова 

діяльність 

Організація та 

економіка 

підприємниць-

кої діяльності 

1 денна 
3 роки  

10 місяців повна 

загальна 

середня 

освіта 

25 - 25 - 
небюд-

жетна  

6.  
Підприємництво, 

бакалавр,  

заочна, 1 курс 

1 заочна 
3 роки  

10 місяців 
25 - 25 - 

небюд-

жетна  
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7.  

Публічне 

управління і 

адміністрування, 

бакалавр, денна, 

 1 курс 
28 Публічне 

управління та 

адміністрував-

ня  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування  

Публічне 

управління та 

адмініструван- 

ня 

1 денна 
3 роки  

10 місяців 

повна 

загальна 

середня 

освіта 

50 - 50 - 
небюд-

жетна 

8.  

Публічне 

управління і 

адміністрування, 

бакалавр, заочна, 

 1 курс 

1 заочна  
3 роки  

10 місяців 

повна 

загальна 

середня 

освіта 

50 - 50 - 
небюд-

жетна 

9.  
Економіка, 

бакалавр, 

 денна, 2 курс 05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

2 денна 
2 роки  

10 місяців 

освітньо-

кваліфіка-

ційний 

рівень 

молод-

ший 

спеціаліст  

5 - 5 - 
небюд-

жетна 

10.  
Економіка, 

бакалавр,  

заочна, 2 курс 

2 заочна  
2 роки  

10 місяців 
9 - 9 - 

небюд-

жетна 

11.  
Менеджмент, 

бакалавр,  

денна, 2 курс 07 Управління 

та 

адміністрування 

073 Менеджмент Менеджмент 

2 денна 
2 роки  

10 місяців 

освітньо-

кваліфіка-

ційний 

рівень 

молод-

ший 

спеціаліст  

41 - 41 - 
небюд-

жетна 

12.  
Менджмент, 

бакалавр,  

заочна, 2 курс 

2 заочна 
2 роки  

10 місяців 
46 - 46 - 

небюд-

жетна 

13.  
Підприємництво, 

бакалавр,  

денна, 2 курс 

07 Управління 

та 

адміністрування 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Організація та 

економіка 

підприємниць-

кої діяльності 

2 денна 
2 роки  

10 місяців 

освітньо-

кваліфіка-

ційний 

рівень 

молод-

ший 

спеціаліст  

15 - 15 - 
небюд-

жетна 

14.  
Підприємництво, 

бакалавр,  

денна, 2 курс 

07 Управління 

та 

адміністрування 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Організація та 
економіка 

підприємниць-

кої діяльності 

2 заочна 
2 роки  

10 місяців 

освітньо-

кваліфіка-

ційний 

рівень 

молод-

ший 

спеціаліст  

15 - 15 - 
небюд-

жетна 
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15.  

Публічне 

управління і 

адміністрування, 

бакалавр, денна,  

2 курс 28 Публічне 

управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування  

Публічне 

управління та 

адмініструван-

ня 

2 денна 
2 роки  

10 місяців 
освітньо-

кваліфіка-

ційний 

рівень 

молод-

ший 

спеціаліст  

15  15  
небюд-

жетна 

16.  

Публічне 

управління і 

адміністрування, 

бакалавр, 

 заочна, 2 курс 

2 заочна 
2 роки  

10 місяців 
20  20  

небюд-

жетна 

17.  
Економіка, 

бакалавр,  

денна, 3 курс 05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

3 денна 
1 рік  

10 місяців 

освітньо-

кваліфіка-

ційний 

рівень 

молод-

ший 

спеціаліст  

9 - 9 - 
небюд-

жетна 

18.  
Економіка, 

бакалавр,  

заочна, 3 курс 

3 заочна  
2 роки  

5 місяців 
15 - 15 - 

небюд-

жетна 

19.  
Менеджмент, 

бакалавр,  

денна, 3 курс 07 Управління 

та 

адміністрування 

073 Менеджмент Менеджмент 

3 денна 
1 рік  

10 місяців 

освітньо-

кваліфіка-

ційний 

рівень 

молод-

ший 

спеціаліст  

32 - 32 - 
небюд-

жетна 

20.  
Менеджмент, 

бакалавр,  

заочна, 3 курс 

3 заочна 
2 роки  

5 місяців 
29 - 29 - 

небюд-

жетна 

21.  

Підприємництво, 

бакалавр,  

денна, 

 3 курс 

07 Управління 

та 

адміністрування 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Організація та 

економіка 

підприємниць-

кої діяльності 

3 денна 

1 рік  

10місяців 

 

 

освітньо-

кваліфіка-

ційний 

рівень 

молод-

ший 

спеціаліст  

17 - 17 - 
небюд-

жетна 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

22.  
Економіка, 

магістр  

денна 
05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

 

051 Економіка 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

І денна 
1 рік 

6 місяців 
бакалавр 20 - 20 - 

небюд-

жетна 

23.  
Економіка, 

магістр  

заочна 

1 заочна 
1 рік  

10 місяців 
бакалавр 20  20  

небюд-

жетна 
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24.  
Менеджмент, 

магістр,  

денна 07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 

Бізнес-

адмініструван-

ня 

1 денна 
1 рік  

6 місяців 

бакалавр 

35 - 35 - 
небюд-

жетна 

25.  
Менеджмент, 

магістр,  

заочна 

1 заочна 
1 рік  

10 місяців 
45 - 45 - 

небюд-

жетна 

26.  
Підприємницт-

во, магістр,  

денна 07 Управління та 

адміністрування 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Організація та 

економіка 

підприємниць-

кої діяльності 

1 денна 
1 рік6 

місяців 
бакалавр 20 - 20 - 

небюд-

жетна 

27.  
Підприємницт-

во, магістр,  

денна 

1 заочна 
1 рік 10 

місяців 
бакалавр 20  20  

небюд-

жетна 

28.  

Публічне 

управління та 

адмініструван-

ня, магістр,  

денна 28 Публічне 

управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування  

Публічне 

управління та 

адмініструван-

ня 

І денна 
1 рік  

4 місяці 

бакалавр 

50 45 5 - 
фіксо-

вана 

29.  

Публічне 

управління та 

адміністрував-

ня, магістр, 

вечірня 

І 
вечір-

ня 

1 рік  

4 місяці 
45 25 20 - 

фіксо-

вана 

30.  

Публічне 

управління та 

адміністрував-

ня, магістр, 

заочна 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування  

Публічне 

управління та 

адмініструван-

ня 

І заочна 
1 рік  

4 місяці 

бакалавр 

385 135 250 - 
фіксо-

вана 

31.  

Публічне 

управління та 

адміністрував-

ня, НАДС 

 

 
 

 

 

І заочна 
1 рік  

4 місяці 
170 - - 170 

фіксо-

вана 
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           *Відповідно до Пропозицій до обсягів прийому слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України у 2020 році, 

схвалених рішенням Вченої ради Національної академії від 27 лютого 2020 року № 279/02-4. 

 

 

 

 

 

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

32.  

Публічне 

управління та 

адміністрування

аспірантура, 

денна  28 Публічне 

управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування  

Публічне 

управління та 

адмініструван-

ня 

1 денна 4 роки Магістр 

(освітньо

кваліфіка

ційний 

рівень 

спеціа-

ліста) 

10 8 2 - 
фіксо-

вана 

33.  

Публічне 

управління та 

адміністрування 

аспірантура, 

вечірня 

1 
вечір-

ня 
4 роки 20 12 8 

 

фіксо-

вана 

34.  

Публічне 

управління та 

адміністрування

аспірантура, 

заочна 

    заочна  4 роки  5  5 

 

фіксо-

вана 
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Для здобуття вищої освіти до Інституту приймаються: 

 - особи на базі загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра 

за спеціальностями: 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», 051 «Економіка» та 281 «Публічне управління та 

адміністрування»; 

 - особи, які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра (на вакантні місця у межах 

ліцензійного обсягу) за спеціальностями: 073 «Менеджмент», 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка» та 

281 «Публічне управління та адміністрування»; 

 - особи, які здобули ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) бакалавра, 

спеціаліста, магістра для здобуття ступеня магістра за спеціальностями: 

073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

051 «Економіка», 281 «Публічне управління та адміністрування»; 

- особи, які здобули ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень 

спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії. 

3. В

ступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули 

освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись 

на другий (третій) курс.  

Здобувачі вищої освіти освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста на 

основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були 

відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають 

право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-

кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою 

або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю в Інституті. 

Особам, які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, Інститут може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг 

яких визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту – не більше 



30 

120 кредитів ЄКТС). Такі особи приймаються на другий (старші) курс(и) або на 

перший курс (зі скороченим строком навчання).  

Інститут здійснює прийом студентів на старші курси для здобуття 

ступеня бакалавра у порядку переведення та поновлення в межах вакантних 

місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти України № 245 від 15.07.1996 р. Перевищення 

ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які 

повертаються після академічної відпустки. 

Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи 

приймаються на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком 

навчання). 

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також 

приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь 

(рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують 

у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування 

здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в 

Інституті або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних 

переведенню на спеціальність відповідно до законодавства. 

4. Особливості прийому на навчання до Інституту за 

освітньопрофесійною програмою підготовки магістрів за державним 

замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» визначаються Положенням про 

прийом слухачів до Національної академії державного управління при 

Президентові України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 01 квітня 2013 р. № 255 зі змінами (далі – Положення про прийом) та за 

державним контрактом з Національним агентством України з питань державної 

служби (далі – НАДС) визначаються Порядком прийому на навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування галузі знань «Публічне управління та 
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адміністрування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

29 липня 2009 р. № 789 зі змінами (далі – Порядок прийому). 

Відповідно до Положення про прийом слухачів до Інституту на навчання 

за державним замовленням за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» 

приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, 

які працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 

інших органах, на які поширюється дія Законів України «Про державну 

службу», «Про місцеві державні адміністрації» та «Про службу в органах 

місцевого самоврядування». На навчання за денною, вечірньою, заочною 

(заочно-дистанційною) формами за кошти юридичних та фізичних осіб 

приймаються громадяни України, які мають вищу освіту.  

Відповідно до Порядку прийому на навчання за державним замовленням 

за вечірньою та заочною (заочно-дистанційною) формами навчання 

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. 

5. До Інституту на навчання за державним замовленням не приймаються 

особи, що раніше навчалися за державним замовленням і одержали документ 

про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за 

спеціальностями галузі знань «Державне управління», а також 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 перебування 

на ній. 
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6. Переведення слухачів спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування», які навчаються за державним замовленням для здобуття 

освітнього ступеня магістра на навчання за іншою формою або за контрактом 

здійснюється наказом президента Національної академії за умови, що вони 

мають право навчатися за відповідною формою, та наявності вакантних місць у 

межах ліцензованого обсягу.  

Переведення слухачів спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування», які навчаються за державним контрактом з 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 

слухачів, затвердженого наказом НАДС від 22.01.2018р. № 10 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 р. за 

№ 175/31627. 

7. Особливості прийому на навчання до Інституту осіб, які проживають 

на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2020 

року, визначаються наказом № 560. 

8. Особливості прийому до Інституту осіб, місцем проживання яких є 

територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), 

територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на 

лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року, 

визначаються наказом № 697. 

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 

 

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Інституті 

здійснюється: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0795-16
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 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 281 «Публічне управління та адміністрування» - 

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб; 

 другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 

051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» - за рахунок коштів фізичних та /або юридичних осіб; 

 другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» - за рахунок видатків 

державного бюджету (державне замовлення), за державним контрактом з 

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

 третього (освітньо-наукового рівня вищої освіти) за спеціальністю 281 

«Публічне управління і адміністрування» здійснюється за рахунок видатків 

державного та місцевих бюджетів (державне замовлення) та за кошти фізичних 

та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав 

Інститут на проведення наукових досліджень, за якими передбачається 

підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора 

наук). 

2. Державні замовники, 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 визначено постановою Кабінету 

Міністрів України від 14.07.1999 р. №1262 «Про фінансове забезпечення 

підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних 

Сил» (із змінами і доповненнями). 

3. Особа може вступити до Інституту для здобуття ступеня магістра на 



34 

основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», здобутого за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження 

вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до 

диплома.  

4. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на другий чи старші курси з 

нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця. 

5. Особи, які навчаються в Інституті, 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. 

6. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за 

другою спеціальністю в Інституті при вступі на навчання для здобуття 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

01 квітня 2013 року № 255 зі змінами та постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 липня 2009 року № 789 зі змінами. 

7. Особи, які навчаються в Інституті, мають право на навчання одночасно 

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

 

ІV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення 
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1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для 

кожного рівня вищої освіти та спеціальності згідно з відомостями щодо 

здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (додаток 1). Прийом на 

навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу. 

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для 

кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, 

який триває з 01 січня по 31 грудня 2020 р. 

2. Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем 

освіти та денну, вечірню та заочну (заочно-дистанційну) форми навчання. 

Формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування» здійснюється Національною 

академією та НАДС в установленому порядку. 

3. Інформація щодо фінансування підготовки докторів філософії в 

аспірантурі Інституту наведена у додатку 2. 

4. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані 

(закриті) та відкриті конкурсні пропозиції визначається Інститутом у межах 

різниці між ліцензованим обсягом та загальним (максимальним) 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. 

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається 

Інститутом у межах ліцензованого обсягуз урахуванням його поділу за 

формами навчання. 
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5. Загальний обсяг державного замовлення для фіксованих (закритих) 

конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті Інституту (після отримання необхідної інформації від 

державного замовника). 

Рішенням Вченої ради Інституту встановлено обсяг та перелік 

спеціальностей, за якими буде здійснюватися прийом здобувачів вищої освіти 

за ступенями бакалавра, магістра та освітньо-науковим ступенем доктора 

філософії відповідно до табл. 2. 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору 

тазарахування на навчання 
 

1. Приймальна комісія працює за наступним розкладом:  

під час карантину прийом документівтимчасово здійснюється в 

електронному вигляді, порядок якого визначений на сайті Інституту; 

після припинення карантину прийом документів: понеділок – п’ятниця з 

9:00 до 17:00 за адресою – пр. Московський, буд. 75, м. Харків.  

2. Засідання приймальної комісії відбуватимуться відповідно до основних 

етапів вступної кампанії (графіку прийому документів, проведення вступних 

випробувань, корегування рейтингових списків, видання наказів про 

зарахування тощо), а також за необхідністю. 

3. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти встановлено етапи вступної кампанії 

відповідно до табл. 3. 

Таблиця 3 
Етапи вступної кампаніїдля здобуття освітнього ступеня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти 

 

Етапи вступної кампанії 
Форми навчання 

денна заочна 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
з 1 серпня по 12 серпня 

Початок прийому заяв та документів з 13 серпня 
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Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які 

вступають на основі співбесіди, вступних іспитів 
18 год. 00 хв.  

16 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які 

вступають за результатами ЗНО 
18 год. 00 хв.  

28 серпня 

18 год. 00 хв.  

11 вересня 

Строки проведення вступних іспитів з 13 до 22серпня 

Строки проведення співбесіди з 16 до 18 серпня 

Подання вступниками мотиваційних листів з 19 по 28 серпня 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення спискурекомендованих для 

вступників  

не пізніше 

18.00 год. 00 хв. 

9 вересня 

не пізніше  

18.00 год. 00 хв. 

16 вересня 

Виконання вимог до зарахування вступниками, які 

отримали рекомендації до зарахування  

не пізніше  

18.00 год. 00 хв. 

18 вересня 

не пізніше  

18.00 год. 00 хв. 

25 вересня 

Термін зарахування вступників 
не пізніше  

23 вересня 

не пізніше  

26 вересня 

4. Етапи вступної кампанії для здобуття першого (бакалаврського) 

ступеня вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст за денною та заочною формами навчання вказані в табл. 4. 

 

Таблиця 4 
Етапи вступної кампанії для здобуття освітнього ступеня бакалавр  

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
 

Етапи вступної кампанії Денна, заочна форми навчання 

Початок прийому заяв та документів з 13 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів  не пізніше 18 год. 00 хв. 22 серпня 

Строки проведення вступних іспитів з 25 по 26 серпня 

Термін оприлюднення рейтингового списку  

вступників 
27 серпня 

Виконання вимог до зарахування вступниками, які 

отримали рекомендації до зарахування  
не пізніше 12 год 00 хв. 28 серпня 

Термін зарахування вступників 31 серпня 

 

5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» за всіма формами здобуття освіти на основі 

здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання наведені в табл. 5. 
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Таблиця 5 
Етапи вступної кампанії  

для здобуття освітнього ступеня магістра  за спеціальностями 051 «Економіка», 

073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» * 

 

Етапи вступної кампанії 

Денна, заочна форми 

навчання  

вступники на основі 

освітнього ступеня 

бакалавра, магістра, 

освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста 

для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового 

вступного випробування 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів 

1 серпня 

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови  

з 12травня.до 18 год. 00 хв.  

по18.00 5 червня 

Основна сесія єдиного вступного іспиту** 1 липня 

Початок прийому заяв та документів 5 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб  22серпня 

Строки проведення фахових вступних випробувань  25 - 26 серпня 

Термін оприлюднення рейтингового списку  вступників не пізніше 12 год. 00 хв.  

4 вересня 

Виконання вимог до зарахування вступниками, які 

отримали рекомендації до зарахування  

не пізніше 12 год. 00 хв.  

11 вересня 

Термін зарахування вступників 18 вересня 

для осіб, які вступають на основі вступних іспитів 

Початок прийому заяв та документів 17липня 

Закінчення прийому заяв та документів  25липня 

Строки проведення фахових вступних випробувань  з 5 по 26 серпня  

Термін оприлюднення рейтингового списку  вступників не пізніше 12.00 год. 00 хв.  

4 вересня 

Виконання вимог до зарахування вступниками, які 

отримали рекомендації до зарахування  

не пізніше  12.00 год. 00 хв.  

11 вересня 
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Термін зарахування вступників 18 вересня 

 

*У разі необхідності оголошується прийом документів на навчання для здобуття 

ступеня магістра за спеціальностями051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»на основі здобутого ступеня вищої 

освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста в такі строки: початок прийому заяв – 

15вересня,  закінчення прийому заяв до 18:00 19 вересня;  вступні випробування з 20 вересня 

по 21 вересня оголошення рейтингового списку – 22 вересня,  оприлюднення списку 

рекомендованих – 25 вересня,  наказ про зарахування – 26 вересня. 

** Додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром 

оцінювання якості освіти, порядок реєстрації вступників та його організації та проведення 

визначається Міністерством освіти і науки України. 

 

6. Терміни прийому заяв, документів, конкурсного відбору 

та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за 

денною, вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) формами 

навчання визначаються рішенням приймальної комісії, наказами 

президента Національної академії та директора Інституту та 

наведені у табл. 6. 

Таблиця 6 
 

Етапи вступної кампанії* Денна, вечірня та заочна (дистанційна) форми навчання 

на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, 

магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

Початок прийому заяв та 

документів 

за державним замовленням – 1 квітня – 22 липня; 

за державним контрактом з НАДС – 1 квітня; 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 1 квітня – 

22 липня, 3 серпня 

Вступний іспит з іноземної 

мови, у випадках, 

визначених VІІ розділом 

цих Правил прийому 

1 липня 

Закінчення прийому заяв та 

документів 

за державним замовленням – 22 липня;  

за державним контрактом з НАДС – 22 липня;  

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 22 липня, 

26 серпня 

Строки проведення 

вступних випробувань 

за державним замовленням – 27-28 липня;  

за державним контрактом з НАДС – 29-30 липня; 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 27-28 липня;  

27-28 серпня 

Терміни зарахування 

вступників 

за державним замовленням – 17 серпня;  

за державним контрактом з НАДС – 21 серпня;  

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 3 серпня, 

31 серпня 

 

* Відповідно до Положення про прийом Президент Національної академії має право 
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прийняти рішення про додатковий набір за договором на денну, вечірню та заочну (заочно-

дистанційну) форми навчання. 

** У разі запровадження на території України надзвичайної ситуації або карантину строки 

прийому документів та вступних випробувань можуть бути продовжені за рішенням 

приймальної комісії Національної академії відповідно до умов, визначених МОН для 

закладів вищої освіти. 

 

7. Прийом документів, вступні екзамени та зарахування до аспірантури 

проводиться в строки, наведені у табл. 7. 

 

 

 

Таблиця 7 
Етапи вступної кампанії для здобуття освітньо-наукового ступеня доктор філософії за 

спеціальністю  281 «Публічне управління і адміністрування» 

 

Етапи вступної кампанії 

Денна, заочна формаи навчання 

вступники на основі ступеня магістра, 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

Початок прийому заяв та документів з 3 серпня  

Етапи вступної кампанії 

Денна, заочна формаи навчання 

вступники на основі ступеня магістра, 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

Закінчення прийому заяв та документів  29 серпня 

Строки проведення вступних екзаменів  з 1 по 25 вересня 

Термін зарахування вступників з 1 жовтня  

 

 

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 

до Інституту 

 

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви: 

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; 

тільки у паперовій формі: 

для реалізації права на вступ за співбесідою відповідно до цих Правил 

прийому; 

для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника 

хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з англійської, французької, 

німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів), співбесідою 

відповідно до цих Правил прийому; 
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для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні 

кошти відповідно до цих Правил прийому; 

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих 

Правил прийому; 

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному 

документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних 

кабінетів; 

для реалізації права на нарахування додаткових балів; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву 

в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної 

комісії закладу вищої освіти. 

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати 

заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що 

підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки 

прийому заяв, відповідно до цих Правил. 

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів у закладі вищої освіти (за умови наявності хоча б одного 

сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі 

особисто подає підтвердні документи до приймальної комісії одного із обраних 

закладів вищої освіти. 

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. 

2. Вступники для здобуття ступеня магістра 051 «Економіка», 
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073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»на 

основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста за спеціальностями подають заяви: 

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; 

тільки у паперовій формі: 

для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів у закладі вищої освіти для іноземців відповідно до цих 

Правил; 

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні 

кошти відповідно до цих Умов; 

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих 

Правил; 

за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному 

документі про здобуття ступеня (освітньо-квліфікаційного рівня) вищої освіти, 

на базі якого відбувається вступ; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які 

постійно проживають в Україні; 

у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, 

інформація про який відсутня в ЄДЕБО; 

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних 

кабінетів; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву 

в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної 

комісії закладу вищої освіти. 

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. 

3. Інші категорії вступників, крім зазначених у пунктах 1, 2 цього розділу, 
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подають заяви тільки в паперовій формі. 

4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією 

Інститутузгідно з Порядкомподання та розгляду заяв в електронній формі на 

участь у конкурсному відборі до Інституту  у 2020році відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки «Про 

затвердження Положення про Єдину державну електронну базу з питань 

освіти» від 08.06.2018 р. 

В Інститутістворюється консультаційний центр при приймальній комісії 

для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. 

Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу 

вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в 

електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі 

якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за 

потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання 

та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 02 березня 2016 р. № 207. 

5. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної 

комісії Інституту. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє 

уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

6. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та 

форми здобуття освіти. 

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні 

пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів: 

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного замовлення і на 

участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі 

неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням)»; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n187
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n187
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«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного замовлення». 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного замовлення. 

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти 

вступники подають окремі заяви. 

7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє 

оригінали: 

документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»; 

військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством); 

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 

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

додаток до нього; 

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 

співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі 

повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час 

вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту 

з іноземної мови. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України 

або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які 

проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
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особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка 

державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про 

освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі 

без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень. 

8. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

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

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»; 

копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством); 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

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

додатка до нього; 

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 

(для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка 

єдиного вступного іспиту; 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Інститут пропонує на своєму вебсайті (вебсторінці) здійснити електронну 

реєстрацію на участь у вступному іспиті за умови подання вступником 

сканованих копій (фотокопій) документів. 

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 та екзаменаційного 

листка з фотокарткою. 

9. Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0795-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0907-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
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комісія Інституту. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка 

(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без 

пред’явлення оригіналів не приймаються. 

10. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа 

про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), 

затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал 

документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в 

електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала 

документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії). 

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і 

приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати 

реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, 

але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. 

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на 

офіційному вебсайті закладу вищої освіти на підставі даних, внесених до 

ЄДЕБО. 

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 

(спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у 

конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою 

фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під 

час подання заяви у паперовій формі. 

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми 

(спеціальності), факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 

Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні 

щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його 

особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі. 

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв 

скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, 
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зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права 

подання нової заяви з такою ж пріоритетністю. 

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Інститутом 

на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому 

документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення 

технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що 

підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і 

роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого 

подання анулюється в ЄДЕБО. 

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована 

Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення 

Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних 

заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних 

до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 

анулюється в ЄДЕБО.  

Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або електронного 

зв'язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після 

чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. 

13. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про 

здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є 

процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що 

здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

05 травня 2015 р. № 504«Деякі питання визнання в Україні іноземних 

документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

27 травня 2015 р. за № 614/27059. 

14. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть 

прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 31березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2015-%D0%BF
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ступені) державного зразка», так і документи про освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою від 22 липня 

2015 р. № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну 

освіту державного зразка і додатки до них». 

15. Правилами прийому визначається наступний порядок прийому заяв та 

документів для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування»: 

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, 

магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) за денною, вечірньою та 

заочною, заочною (дистанційною) формами навчання подають заяви у 

паперовій формі. 

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної 

комісії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються 

уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній 

базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО). 

Заяву вступника, зареєстровану в ЄДЕБО, може бути скасовано 

Інститутом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення 

прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під 

час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про 

допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява 

вважається не поданою, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. 

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності та форми навчання.  

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники 

подають окремі заяви. 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/645-2015-%D0%BF
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копію документа, 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 – для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством); 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

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

додатка до нього; 

копію трудової книжки, засвідчену службою управління персоналом 

органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної 

академії; 

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

довідку про категорію та підкатегорію посад державних службовців, до 

якої віднесено відповідну посаду(для державних службовців). 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (для вступників 

на основі здобутого ступеня бакалавра). 

Вступники, які здобули вищу освіту відповідного ступеня за кордоном, 

подають також довідку про визнання іноземного документа про освіту, що 

проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. 

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу 

духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є 

подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту 

у встановленому законодавством порядку. 

Оригінали документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус», військово-облікового квитка (для військовозобов'язаних), документа 

державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
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кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ,і додаток до нього 

пред’являються особисто. 

У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних. 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія або в 

установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу, 

реєстраційного номера облікової картки платника податків, військового квитка 

(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.  

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 

освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує 

його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про 

освіту до ЄДЕБО.  

16. Перелік документів, які подають при вступі до аспірантури: 

 заява на ім’я директора Інституту за встановленою формою; 

 особовий листок з обліку кадрів; 

 чотири фотокартки розміром 3 х 4 см; 

 список (за встановленою формою) і копії опублікованих наукових 

праць або наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності (у разі 

відсутності опублікованих наукових праць); 

 медична довідка про стан здоров’я за встановленою формою; 

 копія(ї) диплома(ів) з додатком(ами) про повну вищу освіту й наявність 

ступеня магістра (у разі здобуття освіти за кордоном – копія нострифікованого 

диплома), засвідчені в установленому порядку; 

 для державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування (а також осіб, на яких поширюється дія законів: «Про 

державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування») – 

рекомендація органу державної влади, іншого державного органу, органу 
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місцевого самоврядування щодо підготовки в аспірантурі за державним 

замовленням;  

 письмова характеристика наукової діяльності вступника, підготовлена 

передбачуваним науковим консультантом (для вступників до докторантури); 

 рекомендація передбачуваного наукового керівника; 

 рекомендація Вченої ради Інституту (для осіб, рекомендованих для 

вступу безпосередньо після закінченняІнституту, за наявності); 

 копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку; 

 копія паспорта, засвідчена в установленому порядку. 

У разі наявності вступники до аспірантури додатково подають копію 

міжнародного сертифіката, який засвідчує володіння іноземною мовою на рівні 

В2 (або вище) Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, 

засвідченого в установленому порядку. 

17. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і 

приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання до Інституту не пізніше, ніж через три робочих дні після завершення 

прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників 

здійснюється на офіційному вебсайті Інституту на підставі даних, внесених до 

ЄДЕБО. 

18. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 

(спеціальності) фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його 

особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі. 

 

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

 

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 
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результатами вступних випробувань: 

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Умовами 

випадках. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, 

французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет 

встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 

2018 – 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька 

або іспанська) на власний розсуд; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за 

спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність»– у формі єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови (крім випадків, передбачених цими Правилами прийому) та фахових 

вступних випробувань, складених в рік вступу; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики або 

історії України. Приймаються сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання 2017 - 2020 років; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньокваліфікаційного рівня) вищої освітиза 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» - відповідно до 

Положення про прийом та до Порядку прийому на навчання. 

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

розраховується відповідно до цих Правил прийому. 

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра 

зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання з 
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трьох конкурсних предметів, молодшого бакалавра - з двох конкурсних 

предметів.  

Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має 

право подавати оцінку із сертифікатів 2018-2020 років з однієї з іноземних мов 

(англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд. 

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

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання 

для здобуття ступеня магістра за спеціальностями, зараховуються: 

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з 

іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного 

випробування з іноземної мови в Інституті (у випадках, передбачених цими 

Правилами); 

результати фахового вступного випробування. 

Результати єдиного вступного іспиту зараховуються (за заявою 

вступника) як результати вступного іспиту з іноземної мови під час вступу на 

спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту. 

5. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів 

співбесіди, затверджують голови приймальних комісій закладів вищої освіти не 

пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. 

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, 

проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Вступні 

іспити з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра 

проводяться за програмою єдиного вступного іспиту. Голова приймальної 

комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який 

має включати структуру підсумкового бала. 

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань  

оприлюднюються на веб-сайті Інституту.  

6. Особа може вступити до Інституту для здобуття ступеня магістра на 
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основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за 

умови успішного проходження вступних випробувань з використанням 

організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та 

вступних іспитів в Інституті, з яких не проводяться вступні іспити з 

використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Особа може вступити до Інституту для здобуття ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за 

умови успішного проходження вступних випробувань з урахуванням 

середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра. 

7. Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» за державним замовленням конкурсний бал 

обчислюється як сума результатів вступних випробувань та з урахуванням 

середнього балу диплому про вищу освіту, на базі якого здійснюється вступ: 

 фахового вступного випробування, що складається з 2х етапів 

проходження:  

1. комп’ютерного тестування з державно-управлінських, соціально- 

економічних, політико-правових, історико-культурних питань;  

2. співбесіди із сучасних проблем публічного управління та 

адміністрування;   

єдиного вступного іспиту з іноземної мови (складеного в 2020 році) – для 

вступників на основі ступеня бакалавра або комп’ютерного тестування з 

іноземної мови (англійська, німецька, французька в Інституті – за вибором 

вступника) – для вступників на основі здобутого ступеня магістра, освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста;   

середнього балу документа про здобутий ступінь бакалавра  магістра, 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, на основі якого здійснюється 

вступ, що розрахований за 20-бальною шкалою (від 0 до 20) з округленням до 

тисячних частин балу.  

Вступні випробування проводяться державною мовою.  
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Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,  

де П1 – сума оцінок вступних випробувань: комп'ютерне тестування з 

державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-

культурних питань та співбесіда із сучасних проблем публічного управління та 

адміністрування,  

П2 – оцінка вступного випробування з іноземної мови або єдиного 

вступного іспиту,  

П3 – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ відповідно до 

Правил прийому, що розрахований за 20-бальною шкалою (від 0 до 20) з 

округленням до тисячних частин бала.  

Оцінювання результатів фахового вступного випробування, що 

складається з 2х етапів проходження:  

1. комп’ютерного тестування з державно-управлінських, соціально- 

економічних, політико-правових, історико-культурних питань. Оцінювання до 

100 балів; 

2. співбесіди із сучасних проблем публічного управління та 

адміністрування. Оцінювання до 100 балів.  

Сума результатів двох складових випробування вноситься в ЄДЕБО, як 

фахове вступне випробування.  

Фахове вступне випробування розраховується за формулою:  

П1+П2,  

де П1 – комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-

економічних, політико-правових, історико-культурних питань;  

П2 – співбесіда із сучасних проблем публічного управління та 

адміністрування.  

Фахове вступне випробування оцінюється за шкалою від 100 до 200. До 

участі у наступних випробуваннях та до участі у конкурсі допускаються особи, 

які набрали не менше 100 балів.  

Оцінювання результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови 
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(складеного в 2020 році) – для вступників на основі ступеня бакалавра або 

комп’ютерного тестування з іноземної мови (англійська, німецька, французька 

– за вибором вступника) проводиться за 200-бальною шкалою оцінювання від 

100 до 200 балів. До участі у наступних випробуваннях та до участі у конкурсі 

допускаються особи, які набрали не менше 100 балів. 

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» за державним контрактом з НАДС конкурсний 

бал обчислюється як сума результатів вступних випробувань та з урахуванням 

середнього балу диплому про вищу освіту, на базі якого здійснюється вступ: 

фахового вступного випробування, що складається з 2х етапів 

проходження:  

1. комп’ютерного тестування з основ держави і права, основ економіки;  

2. співбесіди з питань, що стосуються державного управління;   

єдиного вступного іспиту з іноземної мови (складеного в 2020 році) – для 

вступників на основі ступеня бакалавра або комп’ютерного тестування з 

іноземної мови в Інституті (англійська, німецька, французька – за вибором 

вступника) – для вступників на основі здобутого ступеня магістра освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста;   

середнього балу документа про здобутий ступінь бакалавра, магістра, 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, на основі якого здійснюється 

вступ, що розрахований за 20-бальною шкалою (від 0 до 20) з округленням до 

тисячних частин балу.  

Вступні випробування проводяться державною мовою.  

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,  

де П1 – сума оцінок вступних випробувань: комп'ютерне тестування з 

основ держави і права, основ економіки та співбесіда з питань, що стосуються 

державного управління,  

П2 – оцінка вступного випробування з іноземної мови або єдиного 

вступного іспиту,  

П3 – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-
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кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ відповідно до 

Правил прийому, що розрахований за 20-бальною шкалою (від 0 до 20) з 

округленням до тисячних частин балу.  

Оцінювання результатів фахового вступного випробування, що 

складається з 2х етапів проходження:  

1. комп’ютерного тестування з основ держави і права, основ економіки. 

Оцінювання до 100 балів;  

2. співбесіди з питань, що стосуються державного управління. 

Оцінювання до 100 балів.  

Сума результатів двох складових випробування вноситься в ЄДЕБО, як 

фахове вступне випробування.  

Фахове вступне випробування розраховується за формулою: П1+П2,  

де П1 – комп'ютерне тестування з основ держави і права, основ 

економіки;  

П2 – співбесіда з питань, що стосуються державного управління.  

Фахове вступне випробування оцінюється за шкалою від 100 до 200. До 

участі у наступних випробуваннях та до участі у конкурсі допускаються особи, 

які набрали не менше 100 балів.  

Оцінювання результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

(складеного в 2020 році) – для вступників на основі ступеня бакалавра або 

комп’ютерного тестування з іноземної мови в Інституті (англійська, німецька, 

французька – за вибором вступника) проводиться за 200-бальною шкалою 

оцінювання від 100 до 200 балів. До участі у наступних випробуваннях та до 

участі у конкурсі допускаються особи, які набрали не менше 100 балів. 

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» за договором конкурсний бал обчислюється як 

сума результатів вступних випробувань та з урахуванням середнього балу 

диплому про вищу освіту, на базі якого здійснюється вступ:   

фахового вступного випробування, що складається з 2х етапів 

проходження:  
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1. комп’ютерного тестування з державно-управлінських, соціально- 

економічних, політико-правових, історико-культурних питань;  

2. співбесіди із сучасних проблем публічного управління та 

адміністрування;   

єдиного вступного іспиту з іноземної мови (складеного в 2020 році) – 

для вступників на основі ступеня бакалавра або комп’ютерного тестування з 

іноземної мови в Інституті (англійська, німецька, французька – за вибором 

вступника) – для вступників на основі здобутого ступеня магістра освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста;   

середнього балу документа про здобутий ступінь бакалавра, магістра, 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, на основі якого здійснюється 

вступ, що розрахований за 20-бальною шкалою (від 0 до 20) з округленням до 

тисячних частин балу.  

Вступні випробування проводяться державною мовою. Конкурсний бал 

(КБ) = П1 + П2 + П3,  

де П1 – сума оцінок вступних випробувань: комп'ютерне тестування з 

державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-

культурних питань та співбесіда із сучасних проблем публічного управління та 

адміністрування,  

П2 – оцінка вступного випробування з іноземної мови або єдиного 

вступного іспиту,  

П3 – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ відповідно до 

Правил прийому, що розрахований за 20-бальною шкалою (від 0 до 20) з 

округленням до тисячних частин бала.  

Оцінювання результатів фахового вступного випробування, що 

складається з 2х етапів проходження:  

1. комп’ютерного тестування з державно-управлінських, соціально- 

економічних, політико-правових, історико-культурних питань. Оцінювання до 

100 балів;  
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2. співбесіди із сучасних проблем публічного управління та 

адміністрування. Оцінювання до 100 балів.  

Сума результатів двох складових випробування вноситься в ЄДЕБО, як 

фахове вступне випробування.  

Фахове вступне випробування розраховується за формулою:  

П1+П2,  

де П1 – комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-

економічних, політико-правових, історико-культурних питань;  

П2 – співбесіда із сучасних проблем публічного управління та 

адміністрування.  

Фахове вступне випробування оцінюється за шкалою від 100 до 200. До 

участі у наступних випробуваннях та до участі у конкурсі допускаються особи, 

які набрали не менше 100 балів.  

Оцінювання результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

(складеного в 2020 році) – для вступників на основі ступеня бакалавра або 

комп’ютерного тестування з іноземної мови (англійська, німецька, французька 

– за вибором вступника) проводиться за 200-бальною шкалою оцінювання від 

100 до 200 балів. До участі у наступних випробуваннях та до участі у конкурсі 

допускаються особи, які набрали не менше 100 балів. 

Оцінювання підготовленості вступників на вступному випробуванні 

«співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування» 

здійснюється за шкалою оцінювання від 0 до 100 балів(табл. 8). 

Таблиця 8 

Шкала оцінювання підготовленості вступників на вступному випробуванні «співбесіда 

із сучасних проблем публічного управління та адміністрування» 

 

від 91 до 100 балів відмінно 

від 71 до 90 балів добре 

від 50 до 70 балів задовільно 

49 балів і менше незадовільно(вступне випробування не складено) 
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Мінімальний бал, за яким вступник допускається до подальшої участі у 

конкурсному відборі для зарахування на навчання складає 50 (п’ятдесят) балів. 

Підсумкова оцінка результатів співбесіди узгоджується всіма членами 

комісії, які проводили співбесіду, виставляється в протокол співбесіди та у 

відомість вступного випробування, засвідчується їх підписами та оголошується 

вступникові в день її проведення відразу після завершення екзамену. 

Вступні випробування до магістратури за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» можуть змінюватись у разі прийняття змін до 

Положення про прийом слухачів або Порядку прийому на навчання. 

Особи, які успішно склали вступні випробування на навчання за 

державним замовленням, але не пройшли за конкурсом, відповідно до рішення 

приймальної комісії можуть бути зараховані на навчання за договорами (за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб). 

8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування 

у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 

встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які 

забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в 

наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

9. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна 

комісія Інституту, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом 

президента Національної академії. 

10. Відомості про результати вступних випробувань вносяться до запису 

про вступника в ЄДЕБО. 

11. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із 

спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних 

випробувань (у формі іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій 

чи досягнень). 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним 
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сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, 

або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); 

німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); 

французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче 

рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного 

рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час 

визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 

результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), 

можуть бути призначені додаткові вступні випробування. 

12.Конкурсний бал обчислюється: 

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А; 

 де П1, П2 –оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з першого та другого предметів;  

П3 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з 

третього (для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра - 

другого) предмета або творчого конкурсу (за шкалою 100-200);  

А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, 

переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 

12-бальною шкалою, в шкалу 100-200(додаток 4); 

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються закладом 

вищої освіти з точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 

ніж 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, 

К4 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1. 
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Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 

5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», 

«5» відповідає «12». За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа 

про повну загальну середню освіту його середній бал у 12-бальній шкалі 

вважається таким, що дорівнює 2. 

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у 

міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням 

Міністерства культури, молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 

200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника. 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий 

(ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його 

множення на їх добуток, причому: 

РК дорівнює 1,02; 

ГК дорівнює 1,00; 

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну 

загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у 

рік вступу; 1,00 - в інших випадках. 

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за 

потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання 

та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 березня 2016 року № 207. 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у 

селі без реєстрації, не застосовується. 

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 

13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n187
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n187
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n187
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реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 р. 

№ 207, поданої в паперовій формі, затверджує її своїм рішенням і вносить 

інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі 

приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі її 

сканованої копії (фотокопії); 

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», 051 «Економіка» за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, 

де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 

100 до 200 балів), П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 

100 до 200 балів), П3 - оцінка за інші показники конкурсного відбору 

(враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) відповідно до 

Правил прийому, якщо вони встановлені (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно 

за всі такі показники); 

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальностями 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», 051 «Економіка», 281 «Публічне управління та 

адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, 

де П1 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів 

з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 - оцінки 

ЗНО або вступних іспитів з математики (математики або історії України для 

небюджетних конкурсних пропозицій) (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - 

оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів). 

4) Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття освітнього 

ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n187
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розраховується за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, 

де П1 – сума оцінок вступних випробувань: комп'ютерне тестування з 

державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-

культурних питань та співбесіда із сучасних проблем публічного управління та 

адміністрування,  

П2 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,  

П3 – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ відповідно до 

Правил прийому, що розрахований за 20-бальною шкалою (від 0 до 20) з 

округленням до тисячних частин бала.  

Середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) бакалавра, магістра, спеціаліста розраховується 

шляхом ділення а) суми балів за всіма предметами, вказаними у додатку до 

диплому, на б) максимально можливу суму балів у додатку до диплому, в) з 

наступним множенням на 20 та округленням до тисячних частин бала. 

13. За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал 

вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню. 

За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись 

принцип рівності прав вступників. 

14. Конкурсний бал для вступу до Інституту для здобуття освітного 

ступеня бакалавра на основі ПЗСО не може бути менше ніж140 балів – для 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 

15. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

16. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра з трьох 

конкурсних предметів, перелік яких визначено в табл. 9. 

Таблиця 9 
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання для 

вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 
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Код та назва 

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Перелік конкурсних предметів 

Перелік 1 Перелік 2 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051Економіка 

1.Українська мова та 

література 

1.Українська мова 

та література 

2. Історія України 2. Математика 

3. Математика або 

Географія 

3. Історія України 

або Іноземна мова 

07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 

1.Українська мова та 

література 

1.Українська мова 

та література 

2.Історія України 2. Математика 

3. Іноземна мова або 

Математика 

3. Географія або 

Іноземна мова 

07 Управління та 

адміністрування 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

1.Українська мова та 

література 

1.Українська мова 

та література 

2. Математика  2. Історія України.  

3. 3. Географія або 

Іноземна мова 

3. Іноземна мова 

або біологія  

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

1.Українська мова та 

література 

1.Українська мова 

та література 

2. Історія України. 2. Математика. 

3. Математика або 

Іноземна мова 

3. Історія України 

або Іноземна мова. 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру 

оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) наведені у додатку 5. 

17. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 

випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено 

балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а 

також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, 

до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 

допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається. 

18. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна 

комісія Інституту, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його 

керівника. 

19. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних 

показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО. 

20. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з 

конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть 
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бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу 

конкурсну пропозицію в цьому закладі вищої освіти. 

 

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої 

освіти 

 

1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу 

для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є: 

зарахування за співбесідою; 

участь у конкурсному відборі за іспитами. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є участь у 

конкурсному відборі за іспитами. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 

на основі здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) є 

участь у конкурсному відборі за іспитами в Інституті замість єдиного вступного 

іспиту. 

2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі 

позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до 

зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти: 

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на 

прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами 

співбесіди; 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). 

3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12
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кожний з них не менше ніж встановлений Інститутом мінімальний рівень 

(100 балів) допускаються до участі в конкурсному відборі (включаючи 

вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 

051 «Економіка» та073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність») на основі на основі повної загальної середньої освіти або 

освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):  

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять 

військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 

визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби 

громадянами України; 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів 2020 року зовнішнього незалежного оцінювання 

2018–2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017–

2020 років - з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). 

4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за 

кожний з іспитів не менше ніж встановлений Інститутом (100 балів) 

мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі (включаючи 

вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 

051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність») основі повної загальної середньої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: 

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 

особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 

закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих 

(спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 р.№ 1027/900 «Деякі питання 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які 

мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 р. за 

№ 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при 

регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального 

центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання 

регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти). 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів 2020 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років 

з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років - з інших 

предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).  

5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього 

незалежного оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі 

отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений 

Інститутом (100 балів) мінімальний рівень допускаються до участі в 

конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста: 

особи, які в 2020 році не брали участі в основній та додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 

предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, 

зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути 

перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 р. № 1027/900, зареєстрованому в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1709-16#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n36
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Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 р. за № 1707/29837 (за умови 

подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, 

зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 р. № 1027/900 

«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних 

іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, 

інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 

2016 р. за № 1707/29837, або копії такого документа). 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в 

основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року, 

та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років з англійської, 

французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років - з інших предметів (у 

будь-яких комбінаціях за їх вибором).  

6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього 

незалежного оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі 

отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений 

Інститутом(100 балів) мінімальний рівень допускаються до участі в 

конкурсному відборі: 

особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2019 року 

включно; 

громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за 

кордоном у період між 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року. 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання 

(результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не 

складав зовнішнього незалежного оцінювання).  

7. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n12
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торгівля та біржова діяльність» беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів в Інституті (замість єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови): 

особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті через 

наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та 

патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства 

освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 

2016 р. № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 

2016 р. за № 1707/29837; 

особи, які для виконання єдиного вступного іспиту потребують створення 

інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, 

що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 

від 29 серпня 2016 р. № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 р. за № 1708/29838, за кодами 0101-0104, 0201-0203, 

0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; 

вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2020 

року. 

8. Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно з цими 

Правилами передбачають складання єдиного вступного іспиту, вступники на 

основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть 

за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти 

відповідний вступний іспит в Інституті. 

 

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16#n4
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(тільки на основі повної загальної середньої освіти); 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, 

впорядковуються за алфавітом. 

У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій 

рейтинговий список вступників впорядковується: 

за конкурсним балом - від більшого до меншого; 

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень - від більшого до меншого. 

Якщо встановлені в третьому - четвертому абзацах цього пункту правила 

не дають можливості визначити послідовність вступників у рейтинговому 

списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі 

аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО. 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 

здобуття освіти; 

прізвище, ім’я, по батькові вступника; 

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 

ознака підстав для зарахування за результатами вступного іспиту з 

іноземної мови в Інституті під час вступу для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування»; 

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень). 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та 

оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті Інституту. Інститут замість 

оприлюднення на офіційному веб-сайті поточних рейтингових списків 

вступників може надавати посилання на своїх офіційних веб-сайтах на 

відповідну сторінку Інституту у відповідній інформаційній системі, яка 
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здійснює інформування громадськості на підставі даних Єдиної бази 

https://vstup.edbo.gov.ua/ . 

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» за кошти державного бюджету 

(за державним замовленням та за контрактом з НАДС) за кожною конкурсною 

пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО, 

перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та 

дотримання передбачених цими Умовами вимог щодо формування списків, 

затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом 

розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та вебсайті 

Інституту відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 

самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього 

розділу. 

Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на здобуття ступеня 

магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста), на здобуття ступеня доктора філософії вимог для 

зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил з урахуванням їх 

черговості в рейтинговому списку вступників. 

6. Для вступників для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням, які 

набрали однакову кількість балів на межі прохідних, встановлений такий 

порядок зарахування на навчання: 

перевагу надавати особам, котрі мають (у зазначеній послідовності): 

вищу категорію посади; 

вищий ранг державного службовця, посадової особи місцевого 

самоврядування; 

https://vstup.edbo.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-18/print#n129
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більший стаж державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування; 

наукові ступені та почесні, учені, наукові звання тощо. 

7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної 

комісії Інституту, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО. 

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування 

розміщується на вебсайті Інституту у встановлені цими Правилами прийому 

строки. 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 

повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до 

Правил прийому. 

 

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

 

1. Зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної освіти або ступеня молодшого спеціаліста за спеціальностями 

051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування» за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб та для здобуття ступеня магістра на основі 

ступеня бакалавра або спеціаліста за спеціальностями 051 «Економіка», 

073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

може проводитись на підставі поданих вступниками копій необхідних 

документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим 

описом вкладень на адресу приймальної комісії Інституту, зазначену в Реєстрі 

суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або засобами електронного зв’язку, з 

накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису 

вступника, на електронну адресу Приймальної комісії Інституту, зазначену в 

Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені цими 

Правилами прийому. Дату подання документів визначають за відтиском 

штемпеля відправлення на поштовому конверті.  
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Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть 

участь у конкурсному відборі (відповідно до пукту 1 цього розділу) після 

прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування 

відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил або відповідно до 

нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто 

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка 

до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших 

документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної 

(відбіркової) комісії Інституту.  

Подані оригінали документів зберігаються в Інституті протягом усього 

періоду навчання.  

Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі 

якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково 

особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії Інституту свідоцтво про 

державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого 

на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до 

ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані 

підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією. 

2. Особи, які отримали рекомендацію і в установлені строки, визначені у 

розділі V цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для 

зарахування, підлягають зарахуванню. 

3. Вступники, які подали заяви, відповідні документи та беруть участь у 

конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» за кошти фізичних та юридичних 

осіб, після успішного складання вступних іспитів та з урахуванням середнього 

бала документу про раніше здобуту освіту, підлягають зарахування на 

відповідні вакантні місця згідно ліцензованого обсягу. 

Вступники на основі здобутого ступеня бакалавра, які подали заяви, 

відповідні документи та беруть участь у конкурсному відборі на місця 

державного замовлення за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
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адміністрування», після прийняття приймальною комісією рішення про 

рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в Правилах 

прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто 

оригінали екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту, а також документа 

державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь до приймальної комісії 

Інституту. Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти 

протягом усього періоду навчання.  

3. Між Інститутом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє 

платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові 

зобов’язання щодо її оплати укладається договір. 

 

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, 

які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, 

передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил прийому. 

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до 

пункту 1 розділу X цих Правил прийому. 

3. Договір про надання освітніх послуг між Інститутом та фізичною 

(юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. Якщо 

договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про 

зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата 

навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

4. Списки осіб, рекомендованих до зарахування на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензованого 

обсягу оновлюються процедурою рекомендування приймальною комісією осіб, 

що беруть участь у конкурсному відборі на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб та не були рекомендовані до зарахування на за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, у порядку зменшення конкурсних балів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-18/print#n406
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-18/print#n406
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5. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених 

документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента 

протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів 

документів видається на вимогу студента інститутом. 

 

XII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс 

 

1. Накази про зарахування на навчання для здобуття першого 

(бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти за спеціальностями 

051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування» та другого 

(магістерського) освітнього рівня вищої освіти за спеціальностями  

051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» видаються директором Інституту на підставі рішення 

приймальної комісії.  

2. Накази про зарахування на навчання для здобуття другого 

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

управління та адміністрування»: 

– за державним замовленням видаються директором Інституту на підставі 

рішення приймальної комісії Інституту та приймальної комісії Національної 

академії державного управління при Президентові; 

– за державним контрактом з НАДС видаються директором 

Інституту на підставі рішення приймальної комісії Інституту та за 

погодженням з НАДС; 

– за договорами за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 

осіб видаються директором Інституту на підставі рішення приймальної 

комісії Інституту. 
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4. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в 

ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та 

вебсайті Інституту у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі 

V цих Правил. 

4. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, 

передбачених пунктом 5 розділу XIV цих Правил. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ 

про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Інституту 

за власним бажанням, відраховані із Інституту за власним бажанням, у зв’язку з 

чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного 

дня після подання заяви про відрахування. 

5. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 

10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в 

частині, що стосується цієї особи. 

6. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 4, 5 цього розділу, 

місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які 

брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому 

конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали 

заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У 

разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється 

зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Інституту за умови збігу вступних 

випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну 

пропозицію. 

7. У разі необхідності оголошується у разі необхідності прийом 

документів на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» на основі здобутого ступеня вищої освіти або 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста в такі строки:  початок прийому 

заяв – 14 вересня 2020 року,  закінчення прийому заяв до 18:00 25 вересня 2020 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-18/print#n129
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-18/print#n129
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-18/print#n517
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року;  вступні випробування з 28 вересня 2020 року по 29 вересня 2020 року  

оголошення рейтингового списку – 30 вересня, оприлюднення списку 

рекомендованих – 30 вересня,  наказ про зарахування – 30 вересня. 

8. Додатковий набір для здобуття другого (магістерського) освітнього 

рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» може бути оголошений після наказу президента Національної 

академії за окремим конкурсом відповідно до встановлених правил. 

 

XIІІ. Особливості прийому на навчання до Інституту іноземців та осіб 

без громадянства 

 

1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Інституту 

здійснюється згідно з Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про 

біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом 

Президента України від 03 червня 1994 р. № 271 «Про заходи щодо розвитку 

економічного співробітництва областей України з суміжними областями 

Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки 

Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. 

№729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», від 

11 вересня 2013 р. № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб 

без громадянства», наказів Міністерства освіти і науки України від 

01 листопада 2013 р. № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання 

(стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 р. за № 2004/24536. 

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати 

вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої 
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освіти про міжнародну академічну мобільність. 

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до 

Інституту за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) 

(Табл. 1). 

4. Інститут обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про 

попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для 

вступу значення кількості балів/оцінок(100 балів) із загальноосвітніх предметів, 

з яких проводиться вступне випробування. 

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти 

здійснюється за результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови 

навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що 

надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і 

врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на 

наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала 

документ про здобутий ступінь (рівень) освіти. 

5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до 

Інституту на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання 

може бути довідка, сформована в ЄДЕБО. 

6. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і 

статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до 

Інституту користуються такими ж правами на здобуття освіти, що й громадяни 

України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами 

України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

7. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, 

які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, 

які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти 

нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного 
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бюджету. 

8. Іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні та 

отримали повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста в Україні, мають право на вступ до Інституту для 

здобуття ступеня бакалавра згідно з порядком, визначеним у Розділі ІІ цих 

Правил. 

9. Іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні та які 

здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) в 

Україні, мають право на вступ до Інституту для здобуття ступеня магістр згідно 

з порядком, визначеним у Розділі ІІ цих Правил. 

10. Організацію набору, прийому та зарахування на навчання іноземців за 

напрямом «Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу 

до ЗВО» здійснює підготовчий відділ Центру підготовки та навчання іноземців 

Інституту  (далі – ПВ). 

10.1. Набір та відбір іноземних осіб та осіб без громадянства до ПВ 

здійснюється на підставі наданих оригіналів та копій документів про 

попередню освіту, паспортного документу або іншого документу, що посвідчує 

його особу, письмову згоду на обробку персональних даних та за рішенням 

відбіркової комісії, яка створюється наказом директора. 

10.2. Прийом та зарахування на навчання іноземних громадян за 

напрямом «Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу 

до ЗВО» здійснюється на денну форму навчання за інженерно-технічним, 

медико-біологічним та економічним напрямками підготовки. 

10.3. Підставою для зарахування іноземця на навчання до ПВ є наказ 

директора Інституту про зарахування та внесення відповідних відомостей до 

електронного журналу Українського державного центру міжнародної освіти 

протягом 15 днів після його зарахування. 

10.4. Прийом заяв та документів, етапи відбору та прийому кандидатів на 
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навчання до ПВ для іноземців та осіб без громадянства здійснюється у строки, 

визначені у табл. 10. 

Таблиця 10 

Етапи вступної кампанії на навчання до підготовчого відділу (ПВ) 

для іноземних осіб та осіб без громадянства 

 

Етапи вступної кампанії Терміни проведення 

Початок прийому заяв та документів для видачі запрошень 

для в’їзду в Україну з метою навчання  
1 червня 

Початок прийому заяв та документів на навчання 3 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів для видачі 

запрошень для в’їзду в Україну з метою навчання  
не пізніше 28 грудня 

Закінчення прийому заяв та документів на навчання не пізніше 30 грудня 

Термін зарахування на навчання не пізніше 31 грудня 

 

10.5. Випускники підготовчих факультетів (відділень, підрозділів) 

закладів вищої освіти України для іноземних громадян та осіб без 

громадянства, які отримали свідоцтво про закінчення підготовчого факультету 

(відділення, підрозділу), рекомендуються до зарахування на навчання за 

акредитованими напрямами (спеціальностями) до Інституту за результатами 

випускних екзаменів, які відповідають вступним іспитам із відповідних 

предметів і мови навчання згідно з пунктами 22 та 31 цього розділу. 

11. Прийом заяв і документів від іноземних громадян, які закінчили 

підготовчий факультет (відділу/відділення) у закладах вищої освіти України 

або здобули освіту певного рівня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) здійснюється у десятиденний термін з дати підписання наказу про 

відрахування з попереднього рівня навчання. 

Ця категорія вступників, крім документів, зазначених у пункті 20, надає 

свідоцтво про закінчення підготовчого факультету(відділу/відділення), витяг з 

наказу про відрахування з попереднього рівня навчання, лист навчального 

закладу про незаперечення продовження навчання в Інституті та відсутність до 

вступника матеріальних та інших претензій, а також дійсну посвідку про 
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тимчасове проживання в Україні з відміткою про зняття з реєстрації з 

попереднього місця проживання. 

Вступні іспити та зарахування на навчання за значеної категорії 

вступників здійснюються за індивідуальними графіками. 

У разі порушення термінів подання документів вступнику за рішенням 

комісії видається запрошення встановленого зразка і абітурієнт має виїхати і 

в’їхати в Україну відповідно до чинного законодавства в установлені 

Інститутом терміни. 

 

Організація конкурсного відбору 

 

12. Строки проведення вступних іспитів та зарахування іноземців і осіб 

без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до 

Інституту на підставі договорів, укладених Інститутом з фізичними та 

юридичними особами, визначаються приймальною комісією за пропозицією 

Центру підготовки та навчання іноземців. 

13. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс до 

Інституту приймаються іноземні громадяни та особи без громадянства, які 

приїхали до України та мають іноземні документи про повну середню освіту. 

14. На навчання для здобуття ступеня магістра на перший курс до 

Інституту приймаються іноземні громадяни, які приїхали в Україну та мають 

іноземні документи про освіту, що відповідає освітньому ступеню бакалавра. 

15. Оформлення і видача запрошень іноземцям на навчання, прийом заяв і 

документів (приймаються тільки в паперовій формі і подаються особисто 

вступником), вступні іспити, поновлення, переведення та зарахування на 

навчання вступників проводиться в такі терміни, визначені у табл. 11. 

16. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання здійснюється 

за кошти фізичних та (або ) юридичних осіб. 

17. Етапи вступної кампанії на навчання іноземців для здобуття 
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ступеня бакалавра на основі повної загальної освіти, ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста)наведені у табл. 11. 

Таблиця 11 

Етапи вступної кампанії на навчання іноземців  

для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної освіти, ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 
 

Етапи вступної кампанії Терміни проведення 

Початок оформлення і видачі запрошень на навчання 

іноземних громадян 

1 червня 

Початок прийому заяв і документів 30 червня 

Закінчення прийому заяв і документів   до 27 жовтня  

Терміни проведення вступних іспитів  з 02 липня по 29 жовтня 

Зарахування вступників  не пізніше 30 жовтня 

 

18. Запрошення для участі у конкурсі видається Інститутом за 

попереднім зверненням іноземця з наданням таких документів: 

– копію паспортного документа або іншого документа, що посвідчує його 

особу; 

– копію документу про попередню освіту з одержаними з навчальних 

дисциплін оцінками (балами) або академічну довідку; 

– копію документа про результати незалежного тестування (за наявності); 

– письмову згоду на обробку персональних даних; 

– копію свідоцтва про закінчення підготовчого факультету (відділення) 

закладу вищої освіти (за наявності). 

19. Документи надсилаються у відсканованому вигляді на електронну 

пошту Центру підготовки та навчання іноземців Інституту 

(cpninadu@gmail.com) або подаються особисто до відбіркової комісії Інституту. 

Відбіркова комісія надає рекомендації щодо запрошення іноземцям на 

навчання на підставі поданих документів. 

Відбіркова комісія визначає необхідність перекладу документів 
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українською мовою, а також проведення співбесіди, за можливості в режимі 

онлайн. 

20. Для вступу на навчання іноземні громадяни та особи без 

громадянства подають заяву та оформляють такі документи: 

 

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра: 

 

– анкета; 

– національний паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує 

особу без громадянства з оформленою візою типу D-13 для країн з візовим 

порядком в’їзду, яка видається консульськими установами України за кордоном 

на підставі запрошень на навчання, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України (оригінал та копія перекладу українською мовою з 

нотаріальним засвідченням в Україні); 

– документ про отриману освіту (про повну загальну середню освіту або 

про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) (оригінал та копія 

з перекладом українською мовою та нотаріальним завіренням); 

– додаток до документа про отриману освіту (перелік вивчених 

дисциплін) (оригінал та копія з перекладом українською мовою та 

нотаріальним завіренням); 

– академічну довідку, видану іноземним (українським) навчальним 

закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого 

курсу, додається академічна довідка); 

– 12 фотокарток розміром 3,5х4,5 см, матові; 

– згода на збір та обробку персональних даних; 

– договір страхування відповідальності за відшкодування витрат, 

пов'язаних з виконанням рішення про адміністративне видворення за межі 

України (депортацію); 

– поліс медичної допомоги (надається на початку занять); 

 

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра: 
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– анкета; 

– національний паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує 

особу без громадянства з оформленою візою типу D-13 для країн з візовим 

порядком в’їзду, яка видається консульськими установами України за кордоном 

на підставі запрошень на навчання, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України (оригінал та копія перекладу українською мовою та 

нотаріальним засвідченням в Україні); 

– документ про раніше здобутий (освітньо-кваліфікаційний) ступінь 

освіти (бакалавра, спеціаліста, магістра) (оригінал та копія з перекладом 

українською мовою та нотаріальним завіренням); 

– додаток до документа про раніше здобутий (освітньо-кваліфікаційний) 

ступінь освіти (бакалавра, спеціаліста, магістра) (оригінал та копія з 

перекладом українською мовою та нотаріальним завіренням); 

– 12 фотокарток розміром 3,5х4,5 см матові; 

– згода на збір та обробку персональних даних; 

– договір страхування відповідальності за відшкодування витрат, 

пов'язаних з виконанням рішення про адміністративне видворення за межі 

України (депортацію); 

– поліс медичної допомоги (надається на початку занять). 

21. За наявності подаються копії і пред’являються оригінали таких 

документів: 

– посвідка на постійне або тимчасове проживання в Україні, дозвіл на 

імміграцію в Україну, дипломатична картка Міністерства закордонних справ 

України або інший документ про право на перебування в Україні; 

– довідка податкової служби України про присвоєння реєстраційного 

номера облікової картки платника податків. 

Усі документи, видані в інших країнах, мають бути перекладені 

українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. 

Документи, що оформлені за кордоном, мають бути засвідчені в країні їх 

видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого 
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засвідчення, та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не 

передбачене міжнародними договорами України.  

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (освітніми 

програмами), установленими законодавством, у терміни, визначені для 

прийому документів, але не пізніше термінів, установлених у цих Правилах, 

для ухвалення приймальною комісією рішення про рекомендування вступників 

до зарахування. 

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура 

визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється 

відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних 

закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 05 травня 2015 р. № 504, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 27 червня 2015 р. за № 614/27059. Процедура підготовки 

пакету документів для проведення визнання освітнього рівня Документа з 

метою продовження навчання здійснюється вступником за сприянням 

Інституту до початку другого семестру першого року навчання його власника. 

У разі наявності – абітурієнт при поданні документів на навчання надає копію 

довідки про нострифікацію або копію довідки про подання на нострифікацію в 

МОН України. 

 

Проведення вступних іспитів за освітнім ступенем бакалавра  

 

22. Конкурсний відбір на навчання за спеціальностями 

051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та 

адміністрування» для здобуття ступеня бакалавра складається з трьох 

вступних іспитів: 

 з української мови; 

 з іноземної мови; 
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 з математики. 

23. Для проведення вступних іспитів створюється предметна 

екзаменаційна комісія та графік вступних іспитів. Склад предметної 

екзаменаційної комісія та графік вступних іспитів затверджуються 

приймальною комісією. Приймальна комісія Інституту оприлюднює графік на 

сайті Інституту та повідомляє вступника щодо розкладу вступних іспитів. 

Програма вступних іспитів з української мови, а також критерії 

оцінювання знань розробляється кафедрами української та іноземних мов разом 

з Центром підготовки та навчання іноземців та затверджуються приймальною 

комісією Інституту не пізніше ніж за один місяць до початку вступних іспитів і 

публікуються на сайті Інституту. 

24. До вступних іспитів з іноземної мови та математики вступник 

допускається в разі успішного складання вступного іспиту з української мови. 

Для проведення вступних іспитів з іноземної мови та математики 

створюється комісія, склад якої затверджується наказом директора Інституту. 

Програма вступного іспиту з іноземної мови розробляється кафедрою 

іноземних мов та затверджуються приймальною комісією Інституту не пізніше 

ніж за один місяць до початку вступних іспитів і публікуються на сайті 

Інституту в розділі Приймальна комісія. 

Програма вступного іспиту з математики розробляються кафедрою 

інформаційних технологій та систем управління та затверджуються 

приймальною комісією Інституту не пізніше ніж за один місяць до початку 

вступних іспитів і публікуються на сайті Інституту в розділі Приймальна 

комісія. 

25. Вступні іспити відповідають дисциплінам, які виносяться на 

Державну підсумкову атестацію та/чи зовнішнє незалежне оцінювання в 

Україні. Зміст програми вступних іспитів узгоджується за обсягом знань і 

компетентностей із програмою Державної підсумкової атестації та/чи 

зовнішнього незалежного оцінювання в Україні. 
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26. Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 

балів. В конкурсі беруть участь вступники, які за результатами кожного з 

вступних іспитів отримали 100 і більше балів.  

27. Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої 

освіти та не може бути менше ніж 140 балів для здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». 

28. Конкурсний бал обчислюється як сума балів із вступних іспитів з 

визначених предметів та середнього бала додатка про повну загальну освіту за 

200 бальною шкалою та вноситься до Єдиної бази. 

Середній бал документа про попередню освіту, переведений у шкалу від 

100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього балу документа 

про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12 бальною шкалою, в 

шкалу 100-200 балів (додаток 4). 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 

5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», 

«5» відповідає «12». 

29. Прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий 

(третій) курс (з нормативним терміном навчання) на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за тією ж самою або 

спорідненою в межах галузі знань спеціальністю, здійснюється на конкурсній 

основі за результатами іспиту з української мови і фахового вступного іспиту та 

з врахуванням середнього бала документа про здобутий освітній 

(освітньокваліфікаційний) рівень. 

Іспит з мови навчання (українська мова) проводиться у формі тестування, 

має кваліфікаційний характер та передує фаховому вступному іспиту. Іспит з 

української мови оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. У 

випадку, якщо вступник не склав іспит з мови навчання, він не допускається до 

складання фахового вступного іспиту і втрачає право брати учать у 
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конкурсному відборі. 

30. При прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий 

(третій) курс (з нормативним терміном навчання) на основі 

освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

(освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня бакалавра або магістра), 

здобутого за іншою спеціальністю, проводиться додатковий фаховий вступний 

іспит. Додатковий фаховий вступний іспит проводиться у формі тестування, 

має кваліфікаційний характер та передує фаховому іспиту. Додатковий фаховий 

іспит оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. У випадку, якщо 

вступник не склав додатковий фаховий іспит, він не допускається до складання 

фахового вступного іспиту і втрачає право брати учать у конкурсному відборі. 

Конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового вступного 

іспиту (тестування, оцінка за шкалою від 100 до 200 балів) та середнього балу 

(за шкалою 5 балів) додатка про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень). У конкурсі беруть участь вступники, які за 

результатом з фахового вступного іспиту отримали 100 і більше балів. 

 

Проведення вступних іспитів за освітнім ступенем магістра 

 

31. Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне 

управління та адміністрування» здійснюється за результатами вступних іспитів 

із: 

 української мови; 

 іноземної мови; 

 фахової дисципліни. 

32. Для проведення вступних іспитів з української та іноземних мов 

створюється предметні екзаменаційні комісії, склад якої затверджується 

наказом директора Інституту. 
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Програми вступного іспиту, а також критерії оцінювання з української 

мови розробляються кафедрами української та іноземних мов разом з Центром 

підготовки та навчання іноземців та затверджуються приймальною комісією не 

пізніше ніж за один місяць до початку вступних іспитів, та публікуються на 

сайті Інституту.  

Програми вступного іспиту, а також критерії оцінювання з іноземної 

мови розробляються кафедрою іноземних мов та затверджуються приймальною 

комісією не пізніше ніж за один місяць до початку вступних іспитів, та 

публікуються на сайті Інституту.  

Для проведення вступного іспиту з фаху створюється фахова 

екзаменаційна комісія, склад якої затверджується наказом директора Інституту. 

Програми вступного іспиту з фаху затверджуються приймальною 

комісією Інституту не пізніше ніж за один місяць до початку вступних іспитів і 

публікуються на сайті Інституту.  

33. Конкурсний бал обчислюється як сума результатів вступних іспитів 

(оцінка за шкалою від 100 до 200 балів) та середнього балу додатка про 

здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого 

здійснюється вступ за шкалою 20 балів та вноситься до Єдиної бази.  

34. Без вступних іспитів до Інституту зараховуються іноземні 

громадяни та особи без громадянства, які подали сертифікат Українського 

центру оцінювання якості освіти за результатами оцінювання знань відповідно 

до цих Правил. 

 

Виконання вступниками умов до зарахування 
 

35. Іноземні громадяни та особи без громадянства, рекомендовані на 

навчання до Інституту подають документи, визначені п. 20 цього розділу. 

36. Договір на навчання в Інституті за кошти фізичних (юридичних) 

осіб укладається після видання наказу про зарахування та протягом 10 днів з 

дати укладення контракту здійснюється оплата за надання освітніх послуг та 
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надається копія банківської квитанції до Центру підготовки та навчання 

іноземців. 

37. Розгляд заяв іноземних громадян, які вже зараховані до складу 

студентів на певну спеціальність, щодо зміни спеціальності відбувається до 

30 жовтня згідно поданої студентом заяви для відрахування за власним 

бажанням та пакету документів для вступу на іншу спеціальність. 

38. Іноземним громадянам та особам без громадянства, які зараховані 

на навчання до Інституту, за їх заявою надаються місця в гуртожитку. 

39. Порядок оформлення посвідки на тимчасове проживання 

визначений додатком 6 цих Правил. 

 

XIV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому 

до Інституту 

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 

представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу 

масової інформації).  

Дозвіл представників засобів масової інформації у приміщення, де 

проводить засідання приймальна комісія, здійснюється з дозволу голови 

приймальної комісії або його заступника. 

Представник засобу масової інформації зобов’язаний: 

– не пізніше, ніж за добу, попередити про намір бути присутнім 

на засіданні приймальної комісії; 

– після прибуття до приміщення, де відбувається засідання 

приймальної комісії, подати голові, або заступнику голови 

приймальної комісії посвідчення представника засобу масової 

інформації, документа, що посвідчує особу, та зареєструватися; 

– не втручатися будь-яким чином та не перешкоджати 

проведенню засідання приймальної комісії. 
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2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і 

науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою 

приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано 

Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання 

приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана 

створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх 

засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з 

документами, що надаються членам приймальної комісії. 

3. Інститут створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на 

провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної 

спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, 

відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням 

за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, 

напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що 

виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на вебсайті Інституту. 

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше 

дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три 

години до початку засідання.  

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на 

зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в 

учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання 

є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується 

цього вступника. 

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що 

фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за 

спеціальностями (напрямами підготовки, освітніми програмами), осіб 

(прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до 

зарахування та зарахування до Інституту здійснюється інформаційними 

системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за 
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адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/. 

 

 

 

Заступник директора  

з короткострокового  

підвищення кваліфікації      В.Ф. Золотарьов 
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Додаток1 до Правил прийому 

до Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України в 2020 році 

 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
 

 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України 

 
 

Ідентифікаційний код: 23322597 

Місцезнаходження юридичної особи: 61050, м. Харків, просп. Московський, буд.75 
 

 

 

№з/

п 

 

Шифр 

галузі 

знань 

 

Назва галузі 

знань 

 

Код 

напряму 

підготовки, 

спеціальнос

ті 

 

Найменування 

напряму 

підготовки, 

спеціальності 

 

Ліцензований обсяг 

 

Номер рішення за кожною 

спеціальністю(протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому приймалося рішення 

до даної спеціальності) 

 

денна 

форма 

 

заочна 

форма 

 

вечірня 

форма 

1  2 3 4 5 6 7 

 

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів: 

(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839, від 13.12. 2006 р. № 1719, від 27.08. 2010 р. № 787) 

 

Підготовка бакалаврів 
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1 0305 
Економіка та 
підприємництво 

6.030505 
Управління 
персоналом та 
економіка праці 

0 30 0 Наказ МОН від 01.08.2019 № 948-л 

 

2 

 

0306 

Менеджмент і 

адміністрування 

 

6.030601 

 

 

Менеджмент 

 

0 

 

35 

 

0 

 

Наказ МОН від 01.08.2019 № 948-л 

Підготовка спеціалістів 

 

1 

 

0305 

 

Економіка та 

підприємництво 

 

7.03050501 

 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

 

0 

 

1 

 

0 

 

Наказ МОН від 21.02.2019 № 158-л 

 

2 

 

0306 

 

Менеджмент і 

адміністрування 

 

7.03060101 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування (за 

видами економічної 

діяльності) 

 

0 

 

1 

 

0 

 

Наказ МОН від 21.02.2019 № 158-л 

Інші види освітньої діяльності 

 

1 

Підвищеннякваліфікаціїдержавнихслужбовців,посадовихосібмісцевог

осаморврядування, керівників державних підприємств, установ і 

організацій галузі знань 1501 Державне управління Всього на 

рік(осіб) 

 

10000 

Протокол Акредитаційної комісії від 27.06.2013 р. 

№ 105 (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 01.07.2013 р. № 2494л) 

 

В цьому розділі вказується підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений 

перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про 
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узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію 

напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 (далі – наказ№1565) 

№п/ 

п 
Шифр галузі 

знань 

Назва галузі 

знань 

код 

спеціальності 

назва спеціальності Ліцензований 

обсяг 

Підстава 

Підготовка бакалаврів 

 

1 

 

07 

Управління та 

адміністрування 

 

076 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

 

50 

наказ Міністерства освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565 

 

2 

 

07 

Управління та 

адміністрування 

 

074 

Публічне управління та 

адміністрування 

 

50 

наказ Міністерства освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565 

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти За переліком 

постанови КМУ від 29 квітня 2015р. №266 (у разі проходження ліцензування після дати набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України "Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (з 02.02.2016 року).**Вказуються спеціальності: 011 «Освітні, 

педагогічні науки», 291«Міжнароднівідносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне 

управління та адміністрування», 293 «Міжнародне право», 122 «Комп’ютерні науки», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія,  

ерготерапія» на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року №53  

№п/ 

п 
Шифр 

галузі 

знань 

Назва галузі 

знань 

Код 

спеціальнос

ті 

Назва спеціальності Ліцензований 

обсяг 

Номер рішення за кожною спеціальністю 

(наказ МОН, в якому приймалося рішення 

до даної спеціальності) 

Підготовка бакалаврів 

 

1 

 

05 

Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка (з можливістю 

Здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без 

300 

(з урахуванням 

строків 

 

Наказ МОН від 06.03.2019 № 175-л 
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громадянства) навчання) 

 

2 

 

07 

 

Управління та 

адміністрування 

 

073 

Менеджмент (з 

можливістю здійснювати 

підготовку іноземців та 

осіб без громадянства) 

400 

(з урахуванням 

строків 

навчання) 

 

Наказ МОН від 06.03.2019 № 175-л 

 

3 

 

28 

 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

 

281 

Публічне управління та 

адміністрування (з 

можливістю 

здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

400 

(з урахуванням 

строків 

навчання) 

 

Наказ МОН від 06.03.2019 № 175-л 

Підготовка спеціалістів 

1 05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 1 Наказ МОН від 21.02.2019 № 158-л 

2 07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 1 Наказ МОН від 21.02.2019 № 158-л 

       

       

Підготовка магістрів 

1 05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка (з можливістю 

Здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без 

60 (з 

урахуванням 

строків 

Наказ МОН від 06.03.2019 № 175-л 
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громадянства) навчання) 

2 07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент (з можливістю 

здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

120 (з 

урахуванням 

строків 

навчання) 

Наказ МОН від 06.03.2019 № 175-л 

3 07 Управління та 

адміністрування 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

40 Наказ МОН від 03.05.2018 № 554-л 

4 28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне управління та 

адміністрування (з 

можливістю 

здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

1660 (з 

урахуванням 

строків 

навчання) 

Наказ МОН від 18.08.2019 № 951-л 

Підготовка докторів філософії 

1 07 Управління та 

адміністрування 

074 Публічне управління та 

адміністрування 

35 Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 23.06.2016 №707 

 28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

35 Постанова Кабінету Міністрів України від 

27.09.2016 № 674, наказ Міністерства 

освіти і науки України від 23.06.2016 №707 

 

Місце провадження освітньої діяльності найменування 

юридичної особи: 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 
 

61050, м. Харків, просп. Московський, буд.75 

Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії, та рішення прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН): 
рішення ДАК від 09.06.1998 р. протокол № 14 
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рішення ДАК від 11.04.2000 р. протокол № 26 

рішення ДАК від 98.04.2003 р. протокол № 44 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2003 
р., № 252) 

рішення ДАК від 15.07.2003 р. протокол № 46 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.07.2003 
р., № 480 

рішення ДАК від 01.07.2008 р. протокол № 72 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2008 
р., № 2180-Л 

рішення ДАК від 16.12.2008 р. протокол № 74 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.12.2008 
р., № 2625-Л 

рішення ДАК від 24.06.2010 р. протокол № 84 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2010 
р., № 1850-Л 

рішення ДАК від 27.06.2013 р. протокол № 105 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2013 
№ 2494л) 

рішення ДАК від 08.07.2014 р протокол № 110 (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.2014 
р. № 2642л) 

рішення ДАК від 22.09.2014 р. протокол № 112, (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 
р.№ 2866л) 

рішення ДАК від 28.05.2015 р. протокол № 116 (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.06.2015 
р. .№ 1415л) 

рішення ДАК від 17.11.2015 р. протокол № 119, (наказ Міністерства освіти і науки України від 
30.11.2015№ 1931л) 

наказ МОН від 22.06.2018 № 125-л "Про переоформлення ліцензій" 

наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06..206 5№ 707 

наказ МОН від 03.05.2018 № 554-л 

Наказ МОН від 21.02.2019 № 158-л 

Наказ МОН від 06.03.2019 № 175-л 
Наказ МОН від 01.08.2019 № 948-л 
Наказ МОН від 15.08.2019 № 951-л 
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Додаток 2 до Правил прийому 

до Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України в 2020 році 

 

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, 

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 
 

Громадяни України 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти             

Галузі знань Спеціальність Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання 
Вартість одного року 

навчання, грн. * 

Код Назва Код Назва 
Денна 

форма 

навчання 

Вечірня 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Вечірня 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчан-

ня 

Денна 

форма 

навчан-

ня 

Вечір 

ня 

форма 

навчан-

ня 

Заочна 

форма 

навча

ння 

Факультет соціально-економічного управління 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 25 

 
25 3р 10м 

 
3р 10м 14640  9312 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 50  50 3р 10м  3р 10м 14640  9312 

28 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 
Публічне управління 

та адміністрування  
50  25 3р 10м  3р 10м 14640  9312 

07 
Управління та 

адміністрування 
076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

25 
 

25 3р 10м 
 

3р 10м 14640 
 

9312 
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Другий (магістерський) рівень вищої освіти             

Галузізнань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання 
Вартість одного року 

навчання, грн.* 

Код Назва Код Назва 

Денна 

форма 

навчання 

Вечір- 

ня форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчан-

ня 

Вечірня 

форма 

навчан-

ня 

Заочна 

форма 

навчан-

ня 

Денна 

форма 

навчан-

ня 

Вечір- 

ня 

форма 

нав-

чання 

Заочна 

форма 

нав-

чання 

Факультет публічного управління та адміністрування 

28 
Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 
Публічне 

управління та 

адміністрування 

70 30 550 1р 4м 1р 4м 1р 4м 27252 27252 21024 

Факультет соціально-економічного управління 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 20  20 1р 6м 

 
1р.10 м. 18264 

  
13248 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 35  45 1р 6м 

 
1р.10 м. 18264 

  
13248 

07 
Управління та 

адміністрування 
076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

20 

 

20 1р 6м  1р.10 м. 18264 

 

13248 

Третій (освітньо-науковий) рівеньвищоїосвіти 

28 
Публічнеуправлін

нятаадмініструван

ня 

281 
Публічнеуправлінн

я та 

адміністрування 

10 20 5 4 р. 4 р. 4 р. 24904 22762 21786 
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Додаток 3до Правил прийому 

доХарківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління 

при Президентові України в 2020 році 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ 

Харківського регіонального інституту державного 

управлінняНаціональної академії державного управління при 

Президентові України 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Правила прийому до аспірантури Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України (далі – Інстиут) розроблені відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку підготовкиздобувачів вищоїосвіти ступеня доктора 

філософії та доктора науку вищихнавчальних закладах (наукових 

установах)»від 23 березня 2016 р. № 261, Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 11 жовтня 2019 р. № 1285, який зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 р. № 1192/34163, та діють 

протягом року. 

1.2. Підставою для оголошення прийому до аспірантури Інституту для 

здобуття наукового ступеня доктора філософії є ліцензії Міністерства освіти і 

науки України на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з 

підготовки докторів філософії. 

1.3. Підготовка докторів філософії в аспірантурі Інституту здійснюється 

на конкурсній основі за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» в галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». 
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1.4.Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, 

що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. 

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою 

Інституту в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 

відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у 

спеціалізованій вченій раді. 

1.5. Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час 

навчання в аспірантурі. Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-

технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають 

право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час 

перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної 

освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій 

вченій раді. 

1.6. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 

становить чотири рокиза всіма формами навчання. Обсяг освітньої складової 

освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 60 

кредитів ЄКТС. 

1.7. Підготовка в аспірантурі здійснюєтьсяза рахунок: 

 коштів державного  бюджету України – за державним замовленням для 

роботи у державному секторі народного господарства (денна, вечірня форми); 

 коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у 

державному і недержавному секторах народного господарства (денна, вечірня 

та заочна форми). 

1.8. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням 

і не захистилася або була відрахована достроково, має право на повторний 

вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування 

коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів 

України порядку.  

1.9. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури Інституту, 
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вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної 

комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті Інституту. 

1.10. Розподіл аспірантів та докторантів за формами навчання, підготовка 

яких здійснюється поза державним замовленням, визначається Вченою радою 

Інституту, з урахуванням ліцензійних вимог Міністерства освіти і науки 

України та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва 

на контрактній основі. 

1.11. Після отримання показників державного замовлення на підготовку 

докторів філософіїприймальна комісія Інституту подає у засобах масової 

інформації оголошення про конкурсний набір до аспірантури не пізніше ніж за 

3 місяці до початку прийому із зазначенням термінів та умов прийому, переліку 

необхідних документів.  

1.12. Взаємозобов’язання аспірантів, підготовка яких здійснюється за 

державним замовленням, визначаються в Типовій угоді, якою передбачається 

своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після 

закінчення аспірантури, забезпечення відповідних умов праці впорядкованого 

житла (гуртожитку) тощо, та відповідальність сторін у разі невиконання умов 

Типової угоди. Зміни і доповнення до цієї угоди вносяться шляхом підписання 

додаткових угод за згодою директора та аспіранта. 

1.13. Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі за денною формою 

навчання, працевлаштовуються згідно з Типовою угодою, а аспіранти, які 

закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням, – згідно з 

контрактом.  

1.14. Аспірант може бути відрахованим із аспірантури за грубе 

порушення правил внутрішнього розпорядку Інституту, за вчинення 

протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без 

поважних причин. Рішення про відрахування аспіранта приймає Вчена рада 

Інституту. На підставі рішення Вченої ради аспірант відраховується з 

аспірантури наказом директора Інституту. Аспірант, який був зарахований до 

аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені 
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причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.  

1.15. Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну 

навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний 

план роботи, і відраховується з аспірантури із дня захисту дисертації, згідно 

доповідної завідувача кафедри та візи наукового керівника.  

1.16. Підготовка аспірантів понад державне замовлення здійснюється на 

підставі контрактів, укладених між Інститутом та вступником до аспірантури 

(установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), 

якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, 

включаючи виплату стипендії.  

1.17. Переведення аспірантів до іншого закладувищої освіти, наукової 

установи, а також на іншу форму навчання, заміна наукового керівника 

розглядається на вченій раді Інституту та затверджується наказом директора 

Інституту.  

1.18. Вчена рада Інституту не менш як один раз на рік розглядає питання 

щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, переглядаєсклад 

наукових керівників та усуває від наукового керівництва осіб, які не 

забезпечують своєчасної і якісної підготовки докторів філософії.  

1.19. Відповідальність за рівень організації наукової підготовки в 

аспірантурі покладається на директора Інститута. 

 

2. Порядок прийому, перелік і терміни подання документів для вступу до 

аспірантури Інституту 

 

2.1. До аспірантури Інституту на конкурсній основі приймаються 

громадяни України, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До 

вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали усі необхідні для 

вступу документи згідно з правилами прийому Інституту.  

2.2. Перелік документів, які подають при вступі до аспірантури: 

 заява на ім’я директора Інституту за встановленою формою; 
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 особовий листок з обліку кадрів; 

 чотири фотокартки розміром 3 х 4 см; 

 список (за встановленою формою) і копії опублікованих наукових 

праць або наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності (у разі 

відсутності опублікованих наукових праць); 

 медична довідка про стан здоров’я за встановленою формою; 

 копія(ї) диплома(ів) з додатком(ами) про повну вищу освіту й наявність 

ступеня магістра (у разі здобуття освіти за кордоном – копія нострифікованого 

диплома), засвідчені в установленому порядку; 

 для державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування (а також осіб, на яких поширюється дія законів: «Про 

державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування») – 

рекомендація органу державної влади, іншого державного органу, органу 

місцевого самоврядування щодо підготовки в аспірантурі за державним 

замовленням;  

 письмова характеристика наукової діяльності вступника, підготовлена 

передбачуваним науковим консультантом (для вступників до докторантури); 

 рекомендація передбачуваного наукового керівника; 

 рекомендація Вченої ради Інституту (для осіб, рекомендованих для 

вступу безпосередньо після закінчення Інституту, за наявності); 

 копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

 копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку; 

 копія паспорта, засвідчена в установленому порядку. 

У разі наявності вступники до аспірантури Інституту додатково подають 

копію міжнародного сертифіката, який засвідчує володіння іноземною мовою 
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на рівні В2 (або вище) Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, 

засвідченого в установленому порядку. 

2.3. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами в установленому 

законодавством порядку. Копії документів, що посвідчують особу та 

громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про 

народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення 

оригіналів не приймаються. 

Усі необхідні документи вступник до аспірантури подає особисто.  

2.4. Прийом документів, вступні екзамени та зарахування до аспірантури 

проводиться в такі строки: 

 заяви і документи приймаються в період з 14вересня по 05жовтня 

2020 року; 

 вступні іспити проводяться з 12 по 21жовтня 2020 року; 

 зарахування – 1 листопада 2020 року. 

 

3. Проведення вступних випробувань 

 

3.1. Для проведення вступних випробуваньдо аспірантури утворюються  

предметні комісії як правило, у кількості 3 – 5 осіб,які призначаються наказом 

директора Інституту.  

3.2. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та 

доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною 

спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової 

програми. До складу предметних комісій можуть входити також представники 

інших вищих навчальних закладів (наукових установ) (за згодою), з якими 

укладено договори про ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного 

керівництва дослідженнями аспірантів (ад’юнктів), та/або спільного виконання 

освітньо-наукової програми або якщо здійснюється підготовка докторів 

філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим 
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навчальним закладом і науковою установою. До складу предметної комісії з 

іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового 

ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і 

за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання 

відповідної мови вступником. 

3.3. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософіїскладаються з: 

 вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності); 

 вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька або 

французька) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти); 

 презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо, які 

встановлені правилами прийому до аспірантури Інституту. 

3.4. Вага кожного вступного іспиту у конкурсному балі: 

 вступний іспит із спеціальності – 0,4;  

 вступний іспит з іноземної мови – 0,3; 

 презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – 0,3. 

3.5. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу 

до Інституту протягом 12 місяців.  

3.6. Рішення про допуск до складання вступних іспитів та участі у 

конкурсному відборі при вступі до аспірантури виноситься приймальною 

комісією за результатами співбесіди (з урахуванням письмового висновку 

передбачуваного наукового керівника) та поданих наукових праць. Про допуск 

до складання вступних іспитів вступник до аспірантури повідомляється у 

тижневий термін. Оприлюднення списку допущених до складання вступних 

іспитів осіб здійснюється на офіційному веб-сайті Інституту. 



109 

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання 

вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін 

всіх необхідних документів, поданих після закінчення встановленого терміну.  

3.7. Особам, які допущені до складання вступних випрбувань до 

аспірантури, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз 

на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на 

кожний вступний іспит. Особи, які вступають до аспірантури з одним або 

кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою 

оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились, із 

розрахунку 10 днів на кожний іспит.  

Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку 

для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не 

користуються.  

До відпустки не включається час проїзду від місця роботи вступника 

доІнституту. Витрати на проїзд та проживання несе вступник. Документом, 

який засвідчує право вступника до аспірантури на додаткову оплачувану 

відпустку, є повідомлення приймальної комісії за підписом директора Інституту 

про його допуск до складання вступних іспитів.  

3.8. Результати вступних іспитів оцінюються за чотирибальною 

системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

Вступники, які отримали незадовільну оцінку під час складання одного з 

вступних іспитів, не допускаються до складання наступного вступного іспиту 

та взагалі до участі у конкурсному відборі за результатами  вступних іспитів. 

3.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у 

визначений розкладом час, або їх знання було оцінено незадовільно, а також 

особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до 

складання наступних вступних іспитів та участі у конкурсному відборі не 

допускаються. 

Перескладання вступних іспитів не проводиться. 
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3.10. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька 

кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до 

аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.  

3.11. Апеляції за результатами вступних іспитів подаються особисто у 

день проведення іспиту або не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення оцінки вступного іспиту та розглядаються апеляційною комісією 

не пізніше наступного робочого дня після їх подання. Склад та порядок роботи 

апеляційної комісії затверджуються директором Інституту. 

 

4. Організація і проведення конкурсу 

 

4.1. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури Інституту 

приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.  

4.2.Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури Інституту 

конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів результатів вступних 

екзаменів, помножених на вагові коефіцієнти. 

4.3. Зарахування вступників до аспірантури Інституту здійснюється в 

порядку зменшення набраних балів за формами конкурсу. 

При прийнятті рішення щодо зарахування вступників до аспірантури, які 

набрали однакову кількість балів, першочергове право надається вступникам, 

які: 

 працюють в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, інших органах та установах, на які поширюється дія законів 

України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого 

самоврядування”; 

 у державних наукових установах, закладах вищої освіти державної 

форми власності (далі – заклади). 

 рекомендовані до вступу до аспірантури Вченими радами 

Національної академії державного управління при Президентові України та її 

регіональних Інститутів з числа осіб, які успішно закінчили магістратуру; 
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 склали всі або декілька кандидатських іспитів; 

 мають наукові публікації за напрямом дослідження у фахових 

виданнях з державного управління. 

4.4. Особам, які вступали до аспірантури, витримали вступні екзамени, 

але не пройшли за конкурсом за державним замовленням, дозволяється брати 

участь з отриманими балами в конкурсі за іншою формою фінансування – за 

договором на умовах контракту.  

4.5. Рекомендація для зарахування вступників до аспірантури Інституту 

приймається на засіданні приймальної комісії та затверджуєтьсяприймальною 

комісієюАкадемії.Рекомендація для зарахування вступників до аспірантури 

Інституту оформлюється протоколом, у якому вказуються умови та підстави 

для зарахування. 

4.6. Зарахування до аспірантури Інституту проводиться наказом 

директора Інституту відповідно до ріщення приймальної комісії та 

затвердженого плану прийому до аспірантури на кафедру за профілем тематики 

дослідження.  

Накази про зарахування до аспірантури оприлюднюються на 

інформаційному стенді та офіційному вебсайті Інституту.  

4.7. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до 

аспірантури вступнику повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття 

приймальною комісією відповідного рішення.  

4.8. Аспіранти денної форми навчання, зараховані за державним 

замовленням, отримують академічну стипендію відповідно до чинного 

законодавства. 

4.9. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним 

наказом директора Інститутом призначається науковий керівник, як правило, 

доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук.  
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Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над 

дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану 

та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації.  

Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника –- доктора 

наук, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (разом з докторантами), а для 

наукового керівника – кандидата наук – 3 особи, включаючи аспірантів та 

здобувачів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.  

На здійснення наукового керівництва відводиться щороку 50 академічних 

годин на одного аспіранта.  

4.10. Подання претендентом на вступ до аспірантури Інституту 

недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту 

раніше вищу освіту та наукові ступені, про складені кандидатські іспити та 

опубліковані наукові праці, є підставою для відрахування аспіранта. 

 

 

 

Перший заступник директора     Д.В. Карамишев 
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Додаток 4 до Правил прийому 

доХарківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління 

при Президентові України в 2020 році 
 

ТАБЛИЦЯ  

переведення середнього бала документа про повну загальну середню 

освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200 

 

1 100 

1,1 100 

1,2 100 

1,3 100 

1,4 100 

1,5 100 

1,6 100 

1,7 100 

1,8 100 

1,9 100 

2 100 

2,1 101 

2,2 102 

2,3 103 

2,4 104 

2,5 105 

2,6 106 

2,7 107 

2,8 108 

2,9 109 

3 110 

3,1 111 

3,2 112 

3,3 113 

3,4 114 

3,5 115 
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3,6 116 

3,7 117 

3,8 118 

3,9 119 

4 120 

4,1 121 

4,2 122 

4,3 123 

4,4 124 

4,5 125 

4,6 126 

4,7 127 

4,8 128 

4,9 129 

5 130 

5,1 131 

5,2 132 

5,3 133 

5,4 134 

5,5 135 

5,6 136 

5,7 137 

5,8 138 

5,9 139 

6 140 

6,1 141 

6,2 142 

6,3 143 

6,4 144 

6,5 145 

6,6 146 

6,7 147 

6,8 148 

6,9 149 

7 150 
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7,1 151 

7,2 152 

7,3 153 

7,4 154 

7,5 155 

7,6 156 

7,7 157 

7,8 158 

7,9 159 

8 160 

8,1 161 

8,2 162 

8,3 163 

8,4 164 

8,5 165 

8,6 166 

8,7 167 

8,8 168 

8,9 169 

9 170 

9,1 171 

9,2 172 

9,3 173 

9,4 174 

9,5 175 

9,6 176 

9,7 177 

9,8 178 

9,9 179 

10 180 

10,1 181 

10,2 182 

10,3 183 

10,4 184 

10,5 185 
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10,6 186 

10,7 187 

10,8 188 

10,9 189 

11 190 

11,1 191 

11,2 192 

11,3 193 

11,4 194 

11,5 195 

11,6 196 

11,7 197 

11,8 198 

11,9 199 

12 200 
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       Додаток 5 до Правил прийому 

до Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління 

при Президентові України у 2020 р. 
 

Перелікконкурснихпредметів у сертифікатіУкраїнського центру оцінюванняякостіосвіти(вступнихекзаменів, творчихконкурсів) 

Для вступників на 

основіповноїзагальноїсередньоїосвіти 

       

Спеціальностіосвітньогоступен

я бакалавра Перелікконкурснихпредметів 

(вступнихекзаменів) 

Вага 

предметівсертиф

ікату ЗНО 

Вага атестату 

про 

повнузагальну

освіту 

Мінімальна 

кількістьбалів для 

допуску до участі в 

конкурсіабозарахув

ання на навчання 

поза конкурсом 

Назва Код 

Економіка 051 

Перелік 1 

1. Українськамовата література 
0,3 

0,1 

100 

2. ІсторіяУкраїни.  
0,3 100 

3. Математика абоГеографія 
0,3 100 

Перелік 2 

1. Українськамовата література 
0,3 

0,1 

100 

2.Математика 
0,3 100 

3.Історія УкраїниабоІноземнамова (німецька, 

англійська, французька, іспанська) 
0,3 100 
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Менеджмент 073 

Перелік 1 

1. Українськамова та література 
0,3 

0,1 

100 

2. ІсторіяУкраїни 
0,3 100 

3. Математика абоІноземнамова (німецька, 

англійська, французька, іспанська) 0,3 100 

Перелік 2 

1. Українськамовата література 
0,3 

0,1 

100 

2.Математика 
0,3 100 

3.Географія абоІноземнамова (німецька, 

англійська, французька, іспанська) 0,3 100 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

076 

Перелік 1 

1. Українськамовата література 
0,3 

0,1 

100 

2. Математика   
0,3 100 

3. ГеографіяабоІноземнамова (німецька, 

англійська, французька, іспанська) 
0,3 

100 

Перелік 2 

1. Українськамовата література 
0,3 

0,1 

100 

2. ІсторіяУкраїни 
0,3 100 

3. Біологія або Іноземнамова (німецька, 

англійська, французька, іспанська) 0,3 
100 

Публічнеуправління 281 Перелік 1 
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та адміністрування* 1. Українськамовата література 0,3 

0,1 

100 

2. Математика 0,3 100 

3. ІсторіяУкраїниабоІноземнамова (німецька, 

англійська, французька, іспанська)   0,3 
100 

Перелік 2 

1. Українськамовата література 0,3  100 

2. ІсторіяУкраїни 0,3 0,1 100 

3. Математика абоІноземнамова (німецька, 

англійська, французька, іспанська)   0,3  
100 

 

Примітка 

*Конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 140 балів. 
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Додаток 6 до Правил прийому 

до Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління 

при Президентові України в 2020 році 
 
 

Порядок оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні 

 

Держави з візовим порядком в'їзду 

Громадяни держав з візовим порядком в’їзду прибувають в Україну з 

візою типу D (D-13), отриманою в консульській установі України на 

батьківщині за запрошенням університету на навчання. Протягом п’яти 

робочих днів після прибуття до університету, але не пізніше ніж за 30 днів до 

закінчення строку дії візи, вони зобов’язані надати до Центру підготовки та 

навчання іноземців паспорт та документи, необхідні для оформлення посвідки 

на тимчасове проживання в Україні (далі - посвідка). 

 

Держави з безвізовим порядком в'їзду (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 

Грузія, Молдова, Росія, Узбекистан) 

Громадяни держав з безвізовим порядком в’їзду можуть перебувати в 

Україні до 90 днів у будь-який 180-денний період. Тобто для розрахунку 

дозволеного терміну перебування від дня подання документів відраховується 

180 днів назад. Іноземець не порушуватиме правил, якщо в межах цього 180 - 

денного періоду він перебував в Україні не більше 90 днів. Такі іноземці 

зобов’язані протягом п’яти робочих днів після прибуття до університету, але не 

пізніше ніж за 30 днів до закінчення встановленого строку перебування в 

Україні, надати до підготовчого відділення паспорт та документи, необхідні для 

оформлення посвідки. 

 

З метою підготовки повного пакету документів для подальшого 

оформлення посвідки іноземець або особа без громадянства, які прибули в 

Україну з метою навчання, подають до Центру підготовки та навчання 

іноземців Інституту (проспект Московський, 75): 

 паспортний документ з візою типу D (D-13), якщо інше не передбачено 

законодавством і міжнародними договорами України; 
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 переклад українською мовою сторінки паспортного документа з 

особистими даними, засвідчений нотаріально в Україні; 

 дійсний поліс медичного страхування. 

 

Порядок оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, 

повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове 

проживання 

(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 №322. 

 

Іноземці, які прибули в Україну з метою навчання та отримали посвідку, 

вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території 

України на період навчання. Посвідки оформляються іноземцям та особам без 

громадянства, які досягли 16-річного віку. 

Посвідка виготовляється у формі картки, що містить безконтактний 

електронний носій. 

Посвідка є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без 

громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в 

Україні. Посвідка видається на період навчання, який визначається наказом 

університету про встановлення періодів навчання для іноземних студентів. 

Документи для оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або 

викраденої), її обміну подаються особисто іноземцем або особою без 

громадянства до державного підприємства, що належить до сфери управління 

ДМС, або територіального органу ДМС за місцем реєстрації. 

Документи для оформлення посвідки подаються не пізніше ніж за 

15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування в Україні. 

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими посвідка підлягає 

обміну (крім закінчення строку її дії), документи для її обміну подаються 

протягом одного місяця з дати виникнення таких обставин (подій). 

У разі закінчення строку дії посвідки документи для її обміну можуть 

бути подані не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її 
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дії. У такому випадку посвідка, що підлягає обміну, після прийому документів 

повертається особі та здається нею під час отримання нової посвідки. 

Після отримання посвідки іноземець зобов’язаний протягом трьох 

робочих днів надати її до Центру підготовки та навчання іноземців Інституту 

для здійснення реєстрації місця проживання в Україні. 

 


