
МІНІСТЕРСТВО 
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО 
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Н А К А З

від Д У 03 2021 р. Київ № и
Про забезпечення методичних та організаційних питань 
проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту 
за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 
галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 6 Закону України «Про 
вишу освіту», пункту 8 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну 
службу», підпунктів ЗО та 31 пункту 4 Положення про Національне агентство 
України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, пункту 7 Порядку атестації 
осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 липня 2019 року № 684, підпункту 14 пункту 3 та пункту 14 Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації 
загальнодержавних заходів у сфері освіти, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 19 лютого 2020 року № 131, пункту 3.4 Статуту державної 
установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
23 травня 2019 року № 711, та з метою розроблення програми та апробаційного 
проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі -  ЄДКІ) за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне 
управління та адміністрування»

НАКАЗУЄМО:

1. Утворити робочу групу з питань методичного, організаційного та 
аналітичного забезпечення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне 
управління та адміністрування» (далі -  робоча група) та затвердити її склад, що 
додається.

2. Установити, що апробаційне проведення ЄДКІ за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 
адміністрування» проводитиметься у листопаді 2021 року.

3. Робочій групі розробити програму ЄДКІ за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та



адміністрування» та подати її на затвердження до Міністерства освіти і науки 
України до 10 квітня 2021 року.

4. Директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і 
науки України:

забезпечити адміністративну підтримку та нормативно-правовий супровід 
розроблення програми ЄДКІ та його апробаційного проведення;

визначити категорії здобувачів, що братимуть участь в апробаційному 
проведенні ЄДКІ.

5. Генеральному департаменту з питань професійного розвитку державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Національного 
агентства України з питань державної служби забезпечити проведення 
експертного оцінювання програми ЄДКІ, консультативної підтримки 
запровадження ЄДКІ.

6. Державній установі «Науково-методичний центр вищої та фахової 
передвищої освіти» забезпечити:

проведення навчання членів робочої групи з питань педагогічного 
(стандартизованого) оцінювання, тестології та розроблення програми ЄДКІ із 
залученням юридичних і фізичних осіб, які мають досвід у сфері 
стандартизованого оцінювання, тестування та проведення ЄДКІ, а також 
організацію їх роботи з дотриманням законодавства України в частині 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2;

відбір, організацію роботи та проведення навчання розробників завдань 
ЄДКІ з дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2;

організацію розроблення та експертизи завдань для апробаційного 
проведення ЄДКІ, визначення критеріїв оцінювання;

організацію та технічну підтримку апробаційного проведення ЄДКІ із 
застосуванням технологій зовнішнього незалежного оцінювання на базі 
Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої 
освіти» з дотриманням протиепідемічних вимог;

організацію аналізу та експертизи результатів апробаційного проведення 
ЄДКІ;

фінансування робіт та витрат, пов’язаних з організацією та проведенням 
ЄДКІ в межах бюджетних призначень, передбачених на проведення ЄДКІ за 
бюджетною програмою 2201260 «Загальнодержавні заходи у сфері освіти».

7. Керівникам закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління 
Міністерства освіти і науки України, які здійснюють підготовку здобувачів 
вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне



управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 
адміністрування»:

поінформувати здобувачів вищої освіти 2020 року вступу щодо 
апробаційного проведення ЄДКІ не пізніше 01 квітня 2021 року;

здійснити необхідні організаційні та технічні заходи для апробаційного 
проведення ЄДКІ у закладі вищої освіти;

забезпечити участь визначених категорій здобувачів у апробаційному 
проведенні ЄДКІ;

забезпечити належний контроль за ідентифікацією здобувачів вищої освіти 
та безпечними умовами апробаційного проведення ЄДКІ із дотриманням 
законодавства України в частині запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8- 
СоУ-2.

8. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків 
Міністерства освіти і науки України передбачити фінансування витрат на 
проведення ЄДКІ в межах бюджетної програми КПКВК 2201260 
«Загальнодержавні заходи у сфері освіти».

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
освіти і науки України з питань європейської інтеграції та заступника Голови 
Національного агентства України з питань державної служби відповідно до 
розподілу обов’язків та повноважень.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України 

та Національного агентства України 

з питань державної служби 

О3  2021 р. №

СКЛАД
робочої групи з питань методичного, організаційного та аналітичного 

забезпечення єдиного державного кваліфікаційного іспиту 
за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 

галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові Посада

1 2 3
1 ВІТРЕНКО

Андрій
Олександрович

заступник Міністра освіти і науки України з 
питань європейської інтеграції, співголова 
робочої групи

2 ЗАБОЛОТНИЙ
Андрій
В о ло д имирович

заступник Голови Національного агентства 
України з питань державної служби, співголова 
робочої групи

3 МОНАСТИРСЬКИЙ 
Григорій Леонардович

професор кафедри менеджменту та публічного 
управління Західноукраїнського національного 
університету, голова підкомісії НМК, 
заступник голови робочої групи (за згодою)

4 МРУГА Марина 
Рашидівна

державний експерт експертної групи з питань 
вищої освіти та освіти дорослих директорату 
фахової передвищої, вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України, секретар робочої групи

5 БАХРУШИН 
Володимир Євгенович

професор кафедри системного аналізу та 
обчислювальної математики Національного 
університету «Запорізька політехніка» (за 
згодою)

6 ВОЙТЕНКО Леся 
Петрівна

заступник директора Центр тестування 
професійної компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки «Медицина» і 
«Фармація» (за згодою)

7 ВОЛЬСЬКА 
Олена Михайлівна

професор кафедри публічного управління та 
адміністрування Державного вищого 
навчального закладу «Херсонський державний 
аграрний університет» (за згодою)



1 2 3
8 ВРУБЛЕВСЬКА 

Олена Василівна
державний експерт експертної групи з питань 
вищої освіти та освіти дорослих директорату 
фахової передвищої, вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України

9 ДАНИЛЕНКО 
Лідія Іванівна

професор кафедри парламентаризму та 
політичного менеджменту Національної 
академії державного управління при 
Президентові України, доктор педагогічних 
наук (за згодою)

10 ДРАГОМИРЕЦЬКА 
Наталія Михайлівна

професор кафедри гуманітарних наук та 
соціально-політичних наук Одеського регіо
нального інституту державного управління 
Національної академії державного управління 
при Президентові України (за згодою)

11 ДУЗЬ-КРЯТЧЕНКО 
Олександр Петрович

начальник інституту державного військового 
управління Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського 
(за згодою)

12 ЗУБЧИК
Олег Анатолійович

доцент кафедри державного управління 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, доктор наук з державного 
управління (за згодою)

13 КЕРНИЧНА Анжеліка 
Євгенівна

державний експерт експертної групи з питань 
вищої освіти та освіти дорослих директорату 
фахової передвищої, вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України

14 КІЦАК
Тарас Миколайович

начальник відділу організації освітнього 
процесу Львівського регіонального інституту 
державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові 
України (за згодою)

15 КОВАЛЬЧУК 
Марина Валеріївна

завідувач кабінету організаційно-методичного 
супроводу стандартів освіти Державної 
установи «Науково-методичний центр вищої та 
фахової передвищої освіти» (за згодою)

16 КУДРИНСЬКА
Галина
Володимирівна

державний експерт експертної групи з питань 
класифікації функцій і посад державної служби 
Генерального департаменту з питань політики 
оплати праці та функціонального розвитку 
державної служби Національного агентства 
України з питань державної служби



1 2 3
17 КУЛЬЧІЙ 

Інна Олексіївна
доцент кафедри державного управління та 
права Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка», кандидат наук з державного 
управління (за згодою)

18 ЛОЗЮК
Юлія Володимирівна

директор Генерального департаменту з питань 
управління персоналом на державній службі та 
в органах місцевого самоврядування 
Національного агентства України з питань 
державної служби

19 МАЛИЙ 
Іван Йосипович

завідувач кафедри національної економіки та 
публічного управління Державного вищого 
навчального закладу «Київський Національний 
економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» (за згодою)

20 МАМОНОВА 
Валентина Василівна

професор кафедри регіонального розвитку та 
місцевого самоврядування Харківського 
національного інституту Національної академії 
державного управління при Президентові 
України (за згодою)

21 МУДРУК
Сергій Олексійович

президент Міжнародної громадської 
організації «Універсальна екзаменаційна 
мережа» (за згодою)

22 НОСОК Віталій 
Йосипович

державний експерт експертної групи з питань 
вищої освіти та освіти дорослих директорату 
фахової передвищої, вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України

23 ОХРІМОВСЬКИЙ 
Андрій Михайлович

доцент кафедри фізики Національного 
аерокосмічного університету імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
університет» (за згодою)

24 РИБАЛКО Алла 
Вікторівна

керівник експертної групи з питань вищої 
освіти та освіти дорослих директорату фахової 
передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і 
науки України

25 РИКОВА
Людмила
Олександрівна

директор Генерального департаменту з питань 
професійного розвитку державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядування 
Національного агентства України з питань 
державної служби



1 2 3
26 ТЕРТИЧКА

Валерій
Володимирович

завідувач кафедри суспільного врядування 
Києво-Могилянської школи врядування 
Національного університету «Києво- 
Могилянська академія», доктор наук з 
державного управління (за згодою)

27 ХАДЖИРАДЄВА
Світлана
Костянтинівна

заступник директора -  керівник Центру 
оцінювання кандидатів на зайняття посад 
державної служби Української школи 
урядування, доктор наук державного 
управління (за згодою)

28 ЧЕЧЕЛЬ
Анна Олександрівна

завідувач кафедри публічного управління та 
адміністрування Донецького державного 
університету управління, доктор економічних 
наук (за згодою)

29 ШАРОВ Олег 
Ігорович

генеральний директор директорату фахової 
передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і 
науки України

ЗО ШЕВЧУК Олександр 
Михайлович

професор кафедри адміністративного права та 
адміністративної діяльності Національного 
юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого (за згодою)

Генеральний директор директорату 
фахової передвищої, вищої освіти 
Міністерства освіти і науки України

Т. в. о. директора Генерального 
департаменту професійного розвитку 
державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування 
Національного агентства України з 
питань державної служби

Оксана ТЮРІНА


