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Кафедра публічного управління та 
менеджменту інноваційної 

діяльності 

У розпорядженні студентів —  бібліотека 
університету, зручні аудиторії,  комп'ютерні 
класи з доступом до Інтернету, дистанційний 
доступ до навчального матеріалів, постійні 
консультації з викладачами та 
роботодавцями, участь  у олімпіадах, 
конференціях, семінарах. 

 
НУБіП України  

 університет науково-дослідницького типу, 
який об'єднує науково-виробничу,  

навчальну і соціально-культурну сфери  
забезпечення безперервного  

інноваційного процесу. 
 

НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА  
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

28 1 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА  
АДМІНІСТРУВАННЯ» ,  

(ДЛЯ ВСУПНИКІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ДИПЛОМ  
МАГІСТРА , СПЕЦІАЛІСТА  З БУДЬ-ЯКОЇ ГАЛУЗІ 

ЗНАНЬ) 

Строк навчання за заочною фор-
мою  становить 16 місяців 

Деталі умов вступу за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування» в 
НУБіП України розміщено на сайті  : https://
nubip.edu.ua/node/30 

Приймання документів та вступні випробу-
вання  проводяться  у  квітні-липні  

Конкурсний відбір осіб здійснюється за ре-
зультатами вступних випробувань з: 

 основ держави і права; 
 основ економіки; 
 іноземної мови; 
 співбесіди з питань, що стосуються 

державного управління 



Пояснительная 
подпись под ри-
сунком. 

Європейський вектор розвитку Укра-
їни потребує глибоких і системних змін не 
тільки у громадянському суспільстві, але і в 
самосвідомості національної еліти. Підгото-
вка кадрів нової генерації для органів держа-
вної влади та органів місцевого самовряду-
вання є важливою складовою в системі дер-
жавотворення і полягає у розвитку навичок 
та вмінь для ефективного виконання своїх 
посадових обов'язків в майбутньому. Саме 
високий рівень потреби в отриманні якісної, 
конкурентоспроможної освіти залучає, з ко-
жним роком, все більшу кількість амбіцій-
ної, творчої, обдарованої молоді до Націона-
льного університету біоресурсів і природо-
користування України для підвищення про-
фесійного рівня за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування». 

Від професійної компетентності, ква-
ліфікованості, освіченості, відповідальності 
службовців органів державної виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування 
залежить якість життя українців.  

Від професійності службовців орга-
нів державної виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування залежить якість 
життя українців. 

Фахівці, які прагнуть розвиватися і йти в 
ногу з часом, відчули потребу в отриманні спеціаль-
них знань, а також зрозуміли, що їм потрібне підтвер-
дження наявного статусу в мінливому конкурентно-
му середовищі, де в будь-який час може бути постав-
лено під сумнів кваліфікацію фахівця, який займає 
певну посаду. Тому в Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України з 2001 
року підготовлено більше тисячі фахівців для органів 
державної влади та місцевого самоврядування, які 
наразі працюють у Верховній Раді України, міністер-
ствах, державних агентствах, обласних і районних 
державних адміністраціях, очолюють територіальні 
громади. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

На сьогодні в університеті за спеціаль-
ністю «Публічне управління та адміністру-
вання» навчаються на магістерській програмі 
більше 100 осіб. 

Вступ у 2019 році за цією спеціальніс-
тю буде відбуватися у відповідності до Поста-
нови Кабінету Міністрів України від 29 ли-
пня 2009 року № 789 «Про затвердження 
Порядку прийому на навчання за освітньо-
професійною програмою підготовки магістрів 
за спеціальністю «Публічне управління та ад-
міністрування» галузі знань «Публічне управ-
ління та адміністрування». 

На навчання за державним замовлен-
ням за заочною формою приймаються держав-
ні службовці, посади яких належать до 6-9 гру-
пи оплати праці, та посадові особи місцевого 
самоврядування, посади яких віднесені до п’я-
тої-сьомої категорії посад в органах місцевого 
самоврядування, які здобули ступінь вищої 
освіти (магістра/спеціаліста), працюють в ор-
ганах державної влади чи органах місцевого 
самоврядування, мають стаж державної служ-
би або служби в органах місцевого самовряду-
вання не менше як один рік на момент подан-
ня документів до приймальної комісії. 

Навчання на контрактній основі за за-
очною формою навчання приймаються особи, 
які успішно склали вступні випробування, але 
не пройшли за конкурсом.  

 
Особа, яка успішно пройшла державну 

атестацію, отримує диплом магістра публі-
чного управління та адміністрування 
(державного зразка), який відповідно до 
Закону України «Про державну службу» є 
обов'язковим для зайняття керівних по-
сад в органах  державної влади (категорії 
Б та А) 




