


Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Кваліфікація: Керівник апарату місцевих

органів державної влади

Спеціалізація:

1. Муніципальне управління

2. Електронне урядування

Освітній рівень: другий (магістерський)

(друга вища освіта)

Форма навчання: заочна

Термін навчання: 2 роки 6 місяців

Вартість навчання (за 2 роки 6 місяців): 40 300 грн.



Ключові дисципліни, що вивчаються

 Державна політика: аналіз та механізми впровадження

 Міжрегіональне та прикордонне співробітництво

 Державне управління соціальним та гуманітарним розвитком

 Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

 Інституційні механізми місцевого самоврядування

 Сталий розвиток міста

 Публічні закупівлі

 Інформаційно-технологічна інфраструктура електронного 

урядування 

 Електронна демократія та електронна держава



На навчання за заочною (дистанційною) формою

приймаються особи, які:

 перебувають на державній службі або службі в

органах місцевого самоврядування та обіймають посади

державної служби, що належать до 1- 5 групи оплати

праці або віднесені до першої - четвертої категорії посад

в органах місцевого самоврядування,

або до 1 травня 2016 р. зараховані до кадрового

резерву державної служби на такі посади,

або включені до кадрового резерву служби в органах

місцевого самоврядування



Вступні іспити:

1. Іноземна мова. 

2. Фахове випробування. 

Програму вступного фахового випробування та графік проведення 

іспитів дивитися на сайті.



Строки прийому заяв та документів, вступних 

іспитів та зарахування на навчання на 1 курс –

ступінь магістра: 

Початок прийому заяв та документів - 12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів - 24 липня 2017року

Фахові вступні випробування - з 25 липня до 31 липня 2017 

року 

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників, 

рекомендованих до зарахування на місця державного 

замовлення - 01 серпня 2017 року



Документи, які подають вступники:
1. Заява.

2. Документ державного зразка про здобутий освітньо-

кваліфікаційний рівень (оригінал або завірена копія).

3. Медична довідка за формою 086-О (оригінал або 

завірена копія).

4. Шість фотокарток розміром 3 × 4 см.

5. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного 

коду.

6. Копію паспорта – 1, 2, 11 сторінки. 

7. Військовий квиток або посвідчення про прописку до 

призовної дільниці.

8. Копія трудової книжки. 



Дні тижня Години

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 9:00 - 17:00

субота, неділя вихідний

Примітка:

22, 23, 29, 30.07.2017 - робота Приймальної комісії регулюється розкладом проведення 

співбесід, вступних іспитів та фахових випробувань

05, 06.08.2017 - Приймальна комісія працює з 9:00 до 18:00

ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Дні тижня Години

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 9:00 - 17:00

субота, неділя вихідний

Примітка:

22, 23, 29, 30.07.2017 - робота  Приймальної комісії регулюється 

розкладом проведення співбесід, вступних іспитів та фахових 

випробувань

05, 06.08.2017 - Приймальна комісія працює з 9:00 до 18:00



Детальна інформація

за тел.:

(044)461-02-51 

E-mail:

ku.fitu@kubg.edu.ua 

та на сайті:

www.kubg.edu.ua


