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Зміни до правил прийому на навчання до Харківського регіонального
інституту

державного

управління

Національної

академії

державного

управління при Президентові України в 2017 році розробленіПриймальною
комісією відповідно допостанови Кабінету Міністрів України від 14 червня
2017 року № 423 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України», наказу Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2017
року № 637 зареєстрованого в в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017
року № 646/30514 «Про затвердження змін донаказу Міністерства освіти і
науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236», наказу Міністерства освіти і
науки України від 22 червня 2017 року № 128-л «Про переоформлення
ліцензії».
1. Внести до правил прийому на навчання до Харківського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України в 2017 році такі зміни:
1) Розділ І
Таблицю 2 п.1.4. замінити на таблицю додатка 1;
пункт 1.5 доповнити новим реченням такого змісту:
«Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних
осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати
спеціальність на іншу в межах Інституту (за умови збігу конкурсних
предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом
перенесення заяви).»;
2) Розділ ІІ
пп.4 п.2.3. викласти в такій редакції:
«визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім
військовослужбовців
відповідними

строкової

положеннями

громадянами України;»;

про

служби)

в

порядку,

проходження

визначеному

військової

служби
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пп.6 п.2.3. викласти в такій редакції:
«які в 2017 році не брали участь 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 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції
України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до
приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів,
зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки
України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №
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 року за № 1707/29837, або копії такого документа);»;
пп.6 п.2.3. доповнити новим абзацом такого змісту:
«яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі
оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в
зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення
особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії
вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної
облікової 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 року № 1027/900
«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних
іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани,
інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016
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року 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);»
пп.8 п.2.3 після слів «(на період її проведення)» доповнити словами
«, територія населених пунктів на лінії зіткнення»;
після пп.9 п.2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:
«громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту
за кордоном».
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – п’ятнадцятий вважати
відповідно абзацами тринадцятим – шістнадцятим;
абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
«Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, дванадцятому
цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за
результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного
оцінювання 2016 або 2017 року.»;
після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами
п’ятнадцятим, шістнадцятим такого змісту:
«Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у
конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання
2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их)
предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях
зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.
Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у
конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання
2016 року або вступних іспитів.».
У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий, шістнадцятий вважати
відповідно абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим;
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в абзаці сімнадцятому слово «дев’ятому» замінити словом
«десятому»;
в абзаці вісімнадцятому слово «десятому» замінити словом
«одинадцятому»;
3)

Розділ III
Абзац третій п.3.2. замінити в такій редакції:

«Національна академія та її регіональні інститути можуть здійснювати
навчання осіб, які перебувають на державній службі або службі в органах
місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що
належать до 6-9 групи оплати праці або віднесені до п’ятої - сьомої категорії
посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби,
служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, на
конкурсній основі за державним замовленням відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 29 липня 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”.
Прийом документів від вступників на заочну форму навчання здійснити
відповідно до до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня
2009 р. № 789 “Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньопрофесійною программою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне
управління та адміністрування” галузізнань “Публічне управління та
адміністрування”, а саме:
за державним замовленням на конкурсній основі за заочною
формою навчання приймаються особи, які перебувають на державній службі
або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади
державної служби, що належать до 6-9 групи оплати праці або віднесені до
п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають
стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не
менш як один рік.
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4) Розділ IV
Таблицю 5 п.4.5. замінити в такій редакції:
Таблиця 5
Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня магістр за
спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на основі
ступеня бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст
Денна форма навчання
вступники на основі ступеня бакалавр,
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів
Строки
проведення
вступних
екзаменів
Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників
Виконання вимог до зарахування
вступниками,
які
отримали
рекомендації до зарахування
Термін зарахування вступників

12.07.2017 р.
18 год. 00 хв. 10.08.2017 р.
І тур – з 01.08.2017 р. до 07.08.2017 р.
ІІ тур – з 11.08.2017 р. до 15.08.2017 р.
не пізніше 12.00 год. 00 хв. 16.08.2017 р.
не пізніше 12.00 год. 00 хв. 19.08.2017 р.
не пізніше 21.08.2017 р.

Таблицю 6 п.4.6. замінити в такій редакції:
Таблиця 6
Етапи вступної кампанії на навчання за ступенем магістра галузі
знань 28 „Публічне управління та адміністрування” за спеціальністю
281 „Публічне управління та адміністрування”
Етапи вступної
кампанії

вступники на основі ступеня бакалавр, освітньокваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр
денна

заочна

дистанційна

вечірня

за державним замовленням - квітень 2017 р.

Початок прийому заяв
та документів

за державним
контрактом з
Нацдержслужбою –
03.07.2017

за рахунок юридичних та фізичних осіб
І тур – квітень 2017 р
II тур – серпень 2017 р.
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за державним замовленням - червень 2017 р.

Закінчення прийому
заяв та документів

за державним
контрактом з
Нацдержслужбою
- 26.07.2017

за рахунок юридичних та фізичних осіб
I тур - червень 2017 р.
II тур – серпень 2017 р.
за державним замовленням - липень 2017 р.

Термін зарахування
вступників

за державним
контрактом з
Нацдержслужб
ою - серпень
2017 р.
за рахунок юридичних та фізичних осіб
I тур - липень 2017 р.
II тур – серпень 2017 р.

5) Розділ V^
в абзаці першому пункту 1 слова «в документі, що посвідчує особу,
в документі» виключити, після слів «громадянстві вступника»
доповнити словом « в атестаті»;
абзац другий пункту 5/2 доповнити новим реченням такого змісту:
«Інститут створює консультаційний центр при приймальній комісії для
надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.
Вступники можуть звернутися до таких консультаційних центрів будьякого вищого навчального закладу з метою створення електронного
кабінету, внесення заяви в електронній формі, атестату.»;
абзац третій після слів «для військовозобов'язаних» доповнити
словами «(крім випадків, передбачених законодавством)»;
6) Розділ VI^
абзац сьомий пункту 5 після цифр «2017» доповнити словом та
цифрами «або 2016»;
пункт 6/11 після слів «вступних випробувань» доповнити словами
«та інших конкурсних показників»;
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7) Розділ VIII^
у пункті 8/1 слова «військового квитка або приписного свідоцтва
(для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством
випадків,» виключити
8) Додаток 1 до Правил прийому до Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України в 2017 році доповнити додатком 1-А
(додається)
9) Додаток 3 Правил прийому до Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України в 2017 році замінити (додається)
10)

Додаток 3 Правил прийому до Харківського регіонального

інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України в 2017 році замінит.(додається)
2/ Унести до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на
участь у конкурсному відборі до Інституту в 2017 році, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року №
1236, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016
року за № 1516/29646, такі зміни:
1) у розділі І:
у пункті 2:
в абзаці десятому цифру «V» замінити цифрами «VI»;
в абзаці шістнадцятому цифри «VIII» замінити цифрами «IX»;
в абзаці дев’ятнадцятому цифри «VIII», «ІХ» замінити цифрами
«IX», «Х» відповідно;
в абзаці двадцятому цифри «ІХ» замінити цифрою «Х»;
в абзаці двадцять першому цифру «V» замінити цифрами
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10
Додаток 1 до змін до правил прийому на навчання до Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України в 2017 році
Таблиця 2

№
з/п

Код та
найменування
галузі знань

Код та найменування
спеціальності

Найменування
освітньої
програми

Курс

Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом до Інституту
Форма
навчання

Термін
навчання

Освітній рівень
або ступінь

Тип
пропозиції

повна загальна
середня освіта

небюджетна

повна загальна
середня освіта

небюджетна

повна загальна
середня освіта

небюджетна

повна загальна
середня освіта

небюджетна

Ступінь бакалавра
1.

2.

3.

4.

5.

Управління
персоналом та
економіка праці

денна

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та
адміністрування

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Організація та
економіка
підприємницької
діяльності

І

07 Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент

І

28 Публічне
управління та
адміністрування

281 Публічне управління
та адміністрування

Публічне
управління та
адміністрування

051 Економіка

Управління
персоналом та
економіка праці

05 Соціальні та
5
поведінкові науки

І
заочна
денна
заочна
денна
заочна
денна
І
заочна
ІІ

денна

3 роки 10
місяців
4 роки 5
місяців
3 роки 10
місяців
4 роки 5
місяців
3 роки 10
місяців
4 роки 5
місяців
3 роки 10
місяців
4 роки 5
місяців
2 роки 10
місяців

Освітньокваліфікаційний
рівень
молодшого
спеціаліста

небюджетна

11
заочна

6

07 Управління та
адміністрування

7

07 Управління та
адміністрування

8

9

07Eправління та
адміністрування

0305 Економіка
та
підприємництво

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Організація та
економіка
підприємницької
діяльності

ІІ

денна

денна
073 Менеджмент

074 Публічне управління
та адміністрування

6.030505 Управління
персоналом та економіка
праці

Менеджмент

Публічне
управління та
адміністрування

ІІ

0306 Менеджмент
і адміністрування

6.030601 Менеджмент

05 Соціальні та

051 Економіка

2 роки 10
місяців
3 роки 5
місяців

денна

2 роки 10
місяців

заочна

3 роки 5
місяців

денна

2 роки 10
місяців

ІІ

ІІІ
заочна

3 роки 5
місяців
2 роки 10
місяців

ІІІ
заочна

11

2 роки 10
місяців

заочна

денна
10

3 роки 5
місяців

Ступінь магістра
Управління
I
денна

3 роки 5
місяців

1 рік 6

Освітньокваліфікаційний
рівень
молодшого
спеціаліста
Освітньокваліфікаційний
рівень
молодшого
спеціаліста
Освітньокваліфікаційний
рівень
молодшого
спеціаліста
Освітньокваліфікаційний
рівень
молодшого
спеціаліста
спорідненої
спеціальності
Освітньокваліфікаційний
рівень
молодшого
спеціаліста
спорідненої
спеціальності
Ступінь

небюджетна

небюджетна

небюджетна

небюджетна

небюджетна

небюджетна

12
поведінкові науки

персоналом та
економіка праці

місяців

денна
12

13

07 Управління та
адміністрування

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Бізнесадміністрування

Організація та
економіка
підприємницької
діяльності

I

I

заочна

2 роки

денна

1 рік 6
місяців

денна

14

28 Публічне
управління та
адміністрування

281 Публічне управління
та адміністрування

Публічне
управління та
адміністрування

вечірня
І
заочна

Заочнодистанційна
Ступінь доктора філософії

15

28 Публічне
управління та
адміністрування

281 Публічне управління
та адміністрування

Примітка
*

Відповідно до 1.8. Правил

**

Відповідно до 1.5. Правил

1 рік 6
місяців

1 рік 6
місяців
2 роки 6
місяців*
2 роки 6
місяців*
2 роки 6
місяців*

бакалавра,
освітньокваліфікаційний
рівень
спеціаліста
Ступінь
бакалавра,
освітньокваліфікаційний
рівень
спеціаліста
Ступінь
бакалавра,
освітньокваліфікаційний
рівень
спеціаліста
Ступінь
бакалавра,
магістра,
освітньокваліфікаційний
рівень
спеціаліста**
ступінь магістра,
освітньокваліфікаційний
рівень
спеціаліста

небюджетна

небюджетна

закрита

13

Додаток 3 до Правил прийому до Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України в 2017році
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
Бакалавр
Галузізнань
Код

Назва

Спеціальність
Код

Назва

Ліцензовані обсяги
Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Нормативні терміни
навчання
Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

Вартість одного року
навчання, грн. *

Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Факультет соціально-економічного управління
05
07
28

07

Соціальні та
поведінкові
науки
Управління та
адміністрування
Публічне
управління та
адміністрування
Управління та
адміністрування

051

Економіка

25

25

3р 10м

4р 5м

9352

4552

073

Менеджмент

50

50

3р 10м

4р 5м

9072

4496

37

13

3р 10м

4р 5м

9072

4496

25

25

3р 10м

4р 5м

9072

4496

281

076

Публічне
управління та
адміністрування
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

14
Магістр
Галузізнань
Код

28

05
07
07

Назва

Публічне
управління та
адміністрування
Соціальні та
поведінкові
науки
Управління та
адміністрування
Управління та
адміністрування

Спеціальності
Код

281

Ліцензовані обсяги

Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Факультет підготовки магістрів державного управління
Публічне
управління та
40
55
555
1р 6м 2р 6м
адміністрування
Факультет соціально-економічного управління

2р 6м

21830

12050

10147,2

051

Економіка

20

073

Менеджмент

30

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

20

Вечірня
форма
навчання

Заочна/
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Вартість одного року навчання,
грн. *

Вечірня
форма
навчання

Назва

Денна
форма
навчання

Нормативні терміни
навчання

1р 6м
50

1р 6м
1р 6м

10880
2 р.

10780
11176

6900

15
Додаток
5
до
Правил
прийому
до
Харківськогорегіональногоінституту
державного
управлінняНаціональноїакадемії державного управління в
2017році
Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра
ХарківськийрегіональнийінститутдержавногоуправлінняНаціональноїакадемії державного управління при
ПрезидентовіУкраїни
Денна
Споріднені напрями освітнього ступеня
бакалавр
Назва

Код

економічнатеорія

6.030501

економічнакібернетика

6.030502

міжнароднаекономіка

6.030503

економікапідприємства

6.030504

прикладна статистика
управління персоналом та
економікапраці

6.030506

Спеціальності освітнього
ступеня магістра
Код

Термін
навчання

За
коштидержав
ного бюджету

За
коштифізи
чних,
юридичних
осіб

1 Курс

1р 6 м/

-

20

Іноземна мова
Фаховийіспит

1 Курс

1р 6 м/

20

Іноземна мова
Фаховийіспит

1 Курс

1р 6 м/

20

Іноземна мова
Фаховийіспит
051

Економіка

6.030505
Іноземна мова
Фаховийіспит
Додатковийфа
ховийіспит

економікапідприємства

6.030504

маркетинг
товарознавство і
торговельнепідприємництво

6.030507

Іншінапрямипідготовки

Курс

Фаховевипро
бування

Назва

Іншінапрямипідготовки

побутове обслуговування
управління персоналом та
економікапраці

Кількістьмісць*

6.030510
6.140102

076

Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність

6.030505

16
Додатковийфа
ховийіспит
менеджмент
управління персоналом та
економікапраці

6.030601
6.030505

Іноземна мова
Фаховийіспит
073

менеджмент

Іншінапрямипідготовки

Іноземна мова
Фаховийіспит
Додатковийфа
ховийіспит

1 Курс

1р 6 м/

30

Заочна
Споріднені напрями освітнього ступеня
бакалавр
Назва

Код

менеджмент

6.030601

управління персоналом та
економікапраці

6.030505

Іншінапрямипідготовки

Спеціальності освітнього
ступеня магістра
Код

Кількістьмісць*
Фаховевипро
бування

Курс

Термін
навчання

1 Курс

2 р.

Назва

За
коштидержав
ного бюджету

За
коштифізи
чних,
юридичних
осіб

Іноземна мова
Фаховийіспит

073

менеджмент

Іноземна мова
Фаховийіспит
Іноземна мова
Фаховийіспит
Додатковийфа
ховийіспит

50

