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У 2018 р. відповідно до рішення 
Вченої ради Національного універси-
тету «Одеська юридична академія» від 
16 лютого 2018 р. (протокол № 4) шля-
хом об’єднання двох структурних підроз-
ділів – магістратури державної служби, 
створеної в 1996 р., та Інституту профе-
сійних суддів, створеного згідно з Ука-
зом Президента України «Про Інсти-
тут підготовки професійних суддів» від 
27 грудня 2001 р., – при Одеській наці-
ональній юридичній академії утворився 
Центр підготовки магістрів публічної 
служби і професійних суддів.

У 1997 р. координатором магістра-
тури державної служби був профе-
сор А.І. Паньков. У 1998 р. деканом 
магістратури державної служби було 
призначено завідувача кафедри адміні-
стративного і фінансового права, про-
фесора Л.Р. Білу-Тіунову. З 2000 р. 
магістратуру очолював доктор полі-
тичних наук, професор, заслужений 
працівник освіти України К.М. Вітман. 
З 2002 р. директором Інституту підго-
товки професійних суддів був профе-
сор В.О. Туляков, з 2005 р. – профе-
сор В.В. Завальнюк, з 2007 р. – доцент 
О.В. Тодощак, з 2014 р. – доцент 
І.С. Орєхова, з 2016 р. – професор 
С.В. Осауленко. З 2018 р. директором 
Центру підготовки магістрів публічної 
служби і професійних суддів призна-
чено професора Вітмана Костянтина 
Миколайовича.

У Центрі підготовки магістрів 
публічної служби і професійних суддів 
Національного університету «Одеська 
юридична академія» (далі – Центр) 
здійснюється підготовка магістрів 
за спеціальностями 281 «Публічне 
управління та адміністрування» 
та 081 «Право».

У сучасних умовах в Україні 
питання державної служби набувають 
вагомості, тому що саме вона є «най-
важливішим інструментом» захисту 
прав і свобод людини та громадянина. 
Саме завдяки державній службі забез-
печується діяльність держави, функціо-
нування її апарату. Від стану державної 
служби залежить ефективність діяль-
ності державних органів, а від ефек-
тивності державної служби – майбутнє 
держави й суспільства. Тому йдеться 
про створення професіональної, високо-
ефективної, стабільної та авторитетної 
державної та муніципальної служби, 
про підготовку «висококваліфікованої 
управлінської еліти».

З огляду на роль професійного судді 
у становленні демократичного суспіль-
ства та необхідність послідовного під-
вищення кваліфікації і спеціалізації 
фахівців, які претендують на зайняття 
посади судді, другим напрямом діяльно-
сті Центру є підготовка висококваліфі-
кованих фахівців для формування суд-
дівського корпусу України з осіб, які 
мають вищу юридичну освіту, з присво-
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єнням освітньо-кваліфікаційного рівня 
«магістр права».

Основні завдання навчального про-
цесу Центру полягають в організації 
гармонійного та збалансованого викла-
дання фундаментальних і прикладних 
дисциплін у трьох напрямах підготовки: 
правовому, економічному й спеціаль-
ному. Засвоєння знань із цих дисци-
плін дасть змогу випускникам набути 
кваліфікаційний потенціал, необхідний 
для виконання різноманітних функцій, 
що забезпечують безпеку держави.

З 1997 р. навчання за спеціальністю 
281 «Публічне управління та адміні-
стрування» закінчили 1 502 слухачі, 
за спеціальністю 081 «Право» за спе-
ціалізацією «Судова та управлінська 
діяльність» – 1 753 студенти. Сьогодні 
в Центрі навчається 140 здобувачів 
вищої освіти.

Навчальний процес у Центрі орга-
нізовується на базі професорсько-ви-
кладацького складу провідних кафедр 
Національного університету «Одеська 
юридична академія». До педагогічної 
роботи залучаються державні служ-
бовці та посадові особи місцевого само-
врядування, професійні судді, адво-
кати, провідні фахівці в галузі права. 
Державна служба та судова система 
України потребують високоосвічених 
і всебічно підготовлених юристів, які 
мають усі необхідні практичні й органі-
заторські навички судової роботи.

Програма підготовки передбачає 
поглиблене вивчення таких дисци-
плін, як публічна політика, право 
в публічному управлінні, стратегічне 
управління, економіка та врядування, 
публічна служба, євроінтеграція, між-
народне публічне управління та без-
пека, публічна комунікація і ділова 
мова в публічному управлінні, правові 
акти управління, поліграф та психофізі-
ологічна діагностика особистості, орга-
нізація фінансового контролю в Україні, 
етнонаціональна політика постсоціаліс-
тичних країн, організація діяльності 
державного службовця, методологія 
системного підходу та наукових дослі-
джень, психологія управління, електро-

нне врядування, інформаційні техно-
логії, ресурси та сервіси в державній 
службі, актуальні проблеми публічного 
управління та адміністрування, управ-
ління ресурсами, конституційно-пра-
вові проблеми виконавчої влади, кри-
мінально-правові проблеми корупції, 
тіньової економіки та боротьби з ними, 
податкове законодавство, державне 
керівництво в соціально-культурній 
сфері, антикризове управління. Осо-
блива увага приділяється вивченню 
іноземної мови.

Викладання в Центрі здійснює профе-
сорсько-викладацький колектив у такому 
складі: академік С.В. Ківалов, профе-
сори В.Є. Загородній, В.В. Завальнюк, 
В.В. Дудченко, К.М. Вітман, Т.А. Маля-
ренко, Ю.Б. Максименко, Ю.М. Оборо-
тов, Е.В. Мамонтова, Л.Р. Біла-Тіунова, 
Б.А. Пережняк, О.П. Федотов, О.М. Кібік, 
Л.І. Кормич, Н.В. Мішина, Б.А. Кормич, 
доктор філологічних наук М.В. Мамич, 
доценти І.В. Загородній, А.А. Єзєров, 
О.Б. Козін, К.В. Балабуха, А.І. Бедний, 
В.О. Котлубай, І.В. Шамша, Ю.В. Юлі-
нецька, Ю.В. Хаймінова, О.П. Хамходера, 
Є.І. Білокур, Ю.С. Даниленко, О.В. Зака-
ленко, М.І. Сідор, Д.С. Терлецький, 
Ю.В. Боднарук, Г.Л. Карпенко, В.О. Міха-
льов, О.В. Олькіна, О.І. Лавренова, 
К.В. Бондаренко, А.Л. Калімбет.

У червні 2002 р. Головним управ-
лінням державної служби на базі 
магістратури державної служби Наці-
онального університету «Одеська 
юридична академія» було проведено 
науково-практичну конференцію 
«Адаптування законодавчої і норма-
тивно-правової бази загальнонаціо-
нальної системи підготовки, перепід-
готовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців, посадових 
осіб і осіб місцевого самоврядування 
України до вимог Європейського 
Союзу», метою якої було опрацю-
вання проектів нормативно-правових 
актів. У конференції взяли участь 
працівники Адміністрації Президента 
України, Кабінету Міністрів України, 
співробітники Головного управління 
державної служби України, обласних 
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державних адміністрацій, члени нау-
ково-методичної ради при Головному 
управлінні державної служби України, 
координатори підготовки магістрів 
за спеціальністю «Публічне управ-
ління та адміністрування» магістратур 
Державного управління при вищих 
навчальних закладах, директори цен-
трів перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів дер-
жавної влади, органів місцевого само-
врядування, керівників державних 
підприємств, установ та організацій, 
працівники вищих навчальних закла-
дів. Були прийняті відповідні рекомен-
дації до проекту Закону України «Про 
систему підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації держав-
них службовців», проекту Концепції 
проведення оцінки якості підготовки 
та підвищення кваліфікації працівни-
ків органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування.

З метою визначення політико-пра-
вових інструментів забезпечення зако-
нодавчої бази державного управління 
у сфері державної служби та служби 
в органах місцевого самоврядування, 
а також внесення пропозицій щодо 
практичного застосування органами 
влади правових важелів на шляху 
адаптації державного управління 
до стандартів Європейського Союзу 
в Національному університеті «Одеська 
юридична академія» у вересні 2009 р. 
були організовані перші Всеукраїнські 
громадські слухання на тему «Полі-
тико-правове забезпечення державної 
служби та служби в органах місцевого 
самоврядування», які отримали статус 
щорічних і надалі були названі Ріше-
льєвськими.

З 2009 р. по 2018 р. було прове-
дено 10 Всеукраїнських щорічних 
академічних Рішельєвських читань, 
на яких обговорювалися питання 
модернізації державного управління, 
державної служби й кадрової полі-
тики, лідерства в державному управ-
лінні, розвиток державної служби 
та служби в органах місцевого само-
врядування в умовах реалізації адмі-

ністративної реформи в Україні тощо. 
Ці заходи були організовані Націо-
нальним агентством України з питань 
державної служби, Національним уні-
верситетом «Одеська юридична акаде-
мія», Одеською обласною державною 
адміністрацією, Одеською обласною 
радою, Одеською міською радою, 
Національною академією наук Укра-
їни, Національною академією держав-
ного управління при Президентові 
України та за підтримки Посольства 
Французької Республіки в Україні.

Серед випускників Центру підго-
товки магістрів публічної служби відо-
мими є такі особи:

– Дрок Григорій Миколайович – 
начальник Територіального управління 
господарської судової адміністрації 
в Кіровоградській області;

– Квасніцька Ольга Олексі-
ївна – депутатка Одеської міської ради 
(ПП «Об’єднання «Самопоміч»), Голова 
Благодійного фонду «Французький 
бульвар», членкиня Одеської обласної 
організації «Українського товариства 
охорони пам’яток», доцент кафедри 
господарського права і процесу Наці-
онального університету «Одеська юри-
дична академія»;

– Китайська Олена Петрівна – 
директор департаменту праці та соці-
альної політики Одеського міської ради;

– Плешко Едуард Анатолійович – 
начальник відділу статистики, ведення 
Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань Військової прокуратури Півден-
ного регіону України, полковник, кан-
дидат юридичних наук;

– Сауляк Руслан Володимирович – 
начальник Головного територіального 
управління юстиції в Одеській області;

– Танцюра Дмитро Миколайович – 
депутат Одеської міської ради чотирьох 
скликань;

– Гут Сергій Федорович – суддя 
Господарського суду Одеської області;

– Єршова Лариса Сергіївна – 
суддя Приморського районного суду  
м. Одеси;

– Куцаров Віталій Іванович – суддя 
Приморського районного суду м. Одеси;
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– Маломуж Алла Ігорівна – суддя 
Київського районного суду м. Одеси;

– Прохоров Павло Анатолійо-
вич – суддя Київського районного суду 
м. Одеси;

– Танцюра Катерина Олексіївна – 
суддя Одеського окружного адміністра-
тивного суду;

– Токмілова Любов Миколаївна – 
суддя Одеського окружного адміністра-
тивного суду;

– Шкамерда Катерина Сергіївна – 
суддя Приморського районного суду 
м. Одеси.

Прийом до Центру підготовки магістрів 
публічної служби і професійних суддів на 
навчання за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» здійсню-
ється відповідно до Порядку прийому 
на навчання за освітньо-професійною 
програмою підготовки магістрів за спеці-
альністю «Публічне управління та адмі-
ністрування» галузі знань «Публічне 
управління та адміністрування», затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 липня 2009 р. № 789  
(у редакції від 22 червня 2018 р.) (далі – 
Порядок).

На навчання за державним замов-
ленням за заочною формою навчання 
приймаються державні службовці, 
посади яких належать до 6–9 груп 
оплати праці, та посадові особи місце-
вого самоврядування, посади яких від-
несені до 5–7 категорій посад в органах 
місцевого самоврядування, які здобули 
ступінь вищої освіти магістра/спеціа-
ліста/бакалавра, працюють в органах 
державної влади чи органах місцевого 
самоврядування, мають стаж дер-
жавної служби або служби в органах 
місцевого самоврядування не менше 
1 року на момент подання документів 
до приймальної комісії. Конкурсний 
відбір осіб на навчання здійснюється 
за результатами вступних випробувань 
з основ держави та права, основ еко-
номіки, іноземної мови та співбесіди 
з питань, що стосуються державного 
управління.

На навчання за державним замов-
ленням поза конкурсом приймаються 

в межах 5% плану прийому за кож-
ною формою навчання особи, які від-
повідають вимогам, що визначені 
в п. 10 Порядку, та стали перемож-
цями й лауреатами щорічного Всеукра-
їнського конкурсу «Кращий державний 
службовець».

Особи, які відповідають вимо-
гам, що визначені в п. 10 Порядку, 
та які успішно склали вступні випро-
бування, проте не пройшли за кон-
курсом, приймаються на навчання за 
кошти фізичних або юридичних осіб. 
Особи, які вступають на навчання за 
кошти фізичних/юридичних осіб на 
основі освітнього ступеня «бакалавр», 
складають вступні випробування 
у формі письмових іспитів з основ 
держави та права, основ економіки, 
усної співбесіди з державного управ-
ління та єдиного вступного іспиту 
з іноземної мови (ЗНО).

Навчання за денною формою за спе-
ціальністю 281 «Публічне управління 
та адміністрування» здійснюється лише 
на контрактній основі.

Для вступу на навчання для здо-
буття ступеня магістра за спеціаль-
ністю 081 «Право» на основі здобутого 
ступеня (освітньо-кваліфікаційного 
рівня) вищої освіти зараховуються 
результати єдиного вступного іспиту 
з іноземної мови у формі тесту з іно-
земної мови (англійської, німецької, 
французької або іспанської) і резуль-
тати єдиного фахового вступного 
випробування з права та загальних 
навчальних правничих компетент-
ностей, складниками якого є тест із 
права та тест загальної навчальної 
правничої компетентності.

Особа може вступити до Цен-
тру для здобуття ступеня магістра 
за спеціальністю 081 «Право» на 
основі ступеня бакалавра, магістра 
та освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, здобутого за іншою спе-
ціальністю (напрямом підготовки), за 
умови успішного проходження додат-
кових вступних випробувань з ураху-
ванням середнього балу відповідного 
додатка до диплому.
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До заяви про вступ на навчання за 
державним замовленням до закладу 
вищої освіти додаються чотири кольо-
рові фотокартки розміром 3Х4 см, 
а також копії диплома про вищу освіту 
та додатка до нього, трудової книжки, 
реєстраційного номера облікової картки 
платника податків, засвідчені в уста-
новленому порядку або приймальною 
комісією закладу вищої освіти. Паспорт 
громадянина України та військовий 
квиток (для військовозобов’язаних) 
пред’являються особисто.

Подаються довідка з місця роботи, 
у якій вказано категорію і ранг дер-
жавного службовця, та копія трудової 
книжки, завірена у відділі кадрів (стаж 
на державній службі не менше 1 року).

Вступники, які здобули відповідний 
ступінь вищої освіти за кордоном, пода-
ють також довідку про визнання іно-
земного документа про освіту, що про-
водиться Міністерством освіти і науки 
України в установленому порядку.

Для абітурієнтів спеціальності 
281 «Публічне управління та адмі-
ністрування»:

– прийом документів – з 20 травня 
2019 р. по 3 липня 2019 р.;

– вступні іспити – з 5 липня 
по 26 липня 2019 р.

Для абітурієнтів спеціальності 
081 «Право»:

– реєстрація вступників для скла-
дання єдиного вступного іспиту 
та фахового вступного випробування – 
з 13 травня по 3 червня 2019 р. (закін-
чується о 18.00 годині);

– складання додаткових фахових 
вступних випробувань для вступни-
ків, які вступають на основі ступеня 
вищої освіти (освітньо-кваліфікацій-
ного рівня), здобутого за іншою спе-
ціальністю (напрямом підготовки), – 
з 13 травня по 31 травня 2019 р.;

– прийом заяв та документів – 
з 10 липня по 23 липня 2019 р.


