
Шановні керівники органів державної влади й органів місцевого самоврядування,  
підприємці та бажаючі підвищити свій загальноосвітній рівень  

в галузі науки «Державне управління»! 
 
 

Інформуємо Вас, що з 1 серпня 2011 року у Національній академії державного управління  
при Президентові України (м. Київ) продовжено набір із підготовки магістрів з державного 
управління за спеціальностями "Місцеве самоврядування" і "Регіональне управління"  
за договорами (за кошти юридичних та фізичних осіб). 

 
 

УМОВИ ПРИЙОМУ СЛУХАЧІВ  
 

На навчання до Національної академії за договорами приймаються громадяни України, які 
мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра). 

 
Підставою для зарахування осіб, які вступають на навчання за договором, успішно 

витримали вступні екзамени та пройшли за конкурсом, є укладення ними відповідного договору. 
 

Відповідно до наказу президента Національної академії від 21 березня 2011 року № 100 
“Про затвердження кошторисів на 2011 рік” вартість навчання становить: 

– денна форма навчання – 36900,00 грн. (3 семестри по 12300 грн.); 
– вечірньо-заочна форма навчання – 33845,00 грн. (5 семестрів по 6769 грн.); 
– заочна форма навчання – 33300,00 грн. (5 семестрів по 6660 грн.); 
– заочно-дистанційна форма навчання – 33285,00 грн. (5 семестрів по 6657 грн.). 



У 2011 році
у Національній академії державного управління при Президентові України (м. Київ) 

відбудеться набір із підготовки магістрів державного управління
за спеціальністю "Місцеве самоврядування"

За довідками звертатись за телефонами (044) 455-67-47, 456-82-77

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:
�Організація місцевого самоврядування

�Місцеве господарювання

МІСІЯ ПРОГРАМИ:
Підготовка посадових і виборних осіб
місцевого самоврядування, здатних
повноцінно виконувати свої функції та
забезпечувати подальшу демократизацію
суспільного життя як необхідну передумову
становлення громадянського суспільства

Ліцензія

на провадження

освітньої діяльності

за спеціальністю

8.15010009 «Місцеве

самоврядування»

надана рішенням

ДАК Міносвіти України

від 01 липня 2008 р.,

протокол № 72

КОМПЕТЕНТНОСТІ:
�Розробка та організація впровадження управлінських рішень

щодо підвищення ефективності реалізації функцій та повноважень

органів місцевого самоврядування

�Розробка пропозицій щодо вдосконалення чинної нормативно-

правової бази у сфері місцевого самоврядування на основі

виявлених ознак її недосконалості за результатами вивчення та

аналізу ефективності діючих нормативно-правових документів, 

існуючої практики регулювання суспільних відносин та досвіду

зарубіжних країн

�Розробка та впровадження нормативних документів, що

регламентують діяльність органів місцевого самоврядування, 

структурного підрозділу (статут територіальної громади, регламент

ради, положення про постійні комісії, тощо)

�Розробка та впровадження методів удосконалення організаційної

складової виборчого процесу на місцевому рівні

�Володіння методами та механізмами надання управлінських

послуг

�тощо

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ
“МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ”



Спеціальність 8.15010009  
“Місцеве самоврядування” 

Розвиток місцевого самоврядування є фактором демократизації суспільного життя, необхідною передумовою 
становлення громадянського суспільства. Задля інтелектуально-кадрового забезпечення функціонування системи 
місцевого самоврядування Національною академією державного управління при Президентові України розроблена 
магістерська програма спеціальності "Місцеве самоврядування", предметом якої є вивчення місцевого 
самоврядування як специфічної форми публічної влади з метою досягнення цілей і завдань держави через діяльність 
органів місцевого самоврядування з урахуванням його політичних, економічних, соціальних, правових, організаційних, 
фінансових та інших аспектів. 

НАДУ при Президентові України отримано ліцензію провадження освітньої діяльності за спеціальністю 
8.15010009 «Місцеве самоврядування», визначено кафедри, які будуть забезпечувати навчальний процес. Провідною 
кафедрою є кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом. 

Підготовка фахівців за спеціальністю “Місцеве самоврядування” у Національній академії державного управління 
при Президентові України буде комплексною, адаптованою до потреб службовців органів місцевого самоврядування, 
спрямовуватиметься на вирішення прикладних завдань розвитку територіальних громад та територій. Зокрема будуть 
вивчатися такі дисципліни: 

� Публічне управління,  
� Основи права в управлінні,  
� Політика і управління,  
� Економіка і фінанси,  
� Державна політика в соціогуманітарній сфері,  
� Комунікації в публічному управлінні,  
� Загальні засади місцевого самоврядування в Україні,  
� Виборча система на місцевому рівні,  
� Основи муніципального менеджменту,  
� Ресурсний потенціал територіальної громади,  
� Кадрова політика в системі місцевого самоврядування,  
� Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах,  
� Діловодство в органах місцевого самоврядування,  
� Контролінг в системі місцевого самоврядування, 
� Планування розвитку територіальної громади,  
� Організація надання послуг населенню,  
� Моделювання управлінських рішень в конкретних ситуаціях,  



 

� Концептуальне проектування розвитку громади,  
� Місцевий економічний розвиток,  
� Управління комунальною власністю,  
� Управління місцевими фінансами та бюджетування,  
� Управління місцевими програмами та проектами. 

Опанування цих та інших дисциплін дозволить випускникам Національної академії за спеціальністю "Місцеве 
самоврядування", зокрема:  

•  розробляти та організовувати впровадження управлінських рішень щодо підвищення ефективності реалізації 
функцій та повноважень органів місцевого самоврядування;  

•  розробляти пропозиції щодо вдосконалення чинної нормативно-правової бази у сфері місцевого 
самоврядування на основі виявлених ознак її недосконалості за результатами вивчення та аналізу ефективності 
діючих нормативно-правових документів, існуючої практики регулювання суспільних відносин та досвіду зарубіжних 
країн, розробляти та впроваджувати нормативні документи, що регламентують діяльність органів місцевого 
самоврядування, структурного підрозділу (статут територіальної громади, регламент ради, положення про постійні 
комісії, тощо); впроваджувати методи удосконалення організаційної складової виборчого процесу на місцевому рівні;  

•  володіти методами та механізмами надання управлінських послуг, публічно-приватного партнерства; тощо 
Цільова аудиторія спеціальності: службовці, що працюють в органах місцевої виконавчої влади, посадові і 

виборні особи місцевого самоврядування (заступники голів обласних рад та Севастопольського міського голови, 
заступники міських голів (міст - обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради; секретарі міських (міст - 
обласних центрів та міста Сімферополя) рад, міські голови (міст обласного і республіканського в Автономній 
Республіці Крим значення, голови районних, районних у містах рад; керуючі справами виконавчих апаратів обласних 
та Севастопольської міської рад, голови постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської 
міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній основі), керівники управлінь і відділів виконавчого апарату 
обласних, Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, секретарі міських (міст обласного і 
республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад, заступники міських (міст обласного і республіканського 
в Автономній Республіці Крим значення) голів з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами 
(секретарів) виконавчих комітетів, директори, перші заступники, заступники директорів департаментів міських (міст 
обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад, міські (міст районного значення) голови, 
селищні і сільські голови, заступники голів районних рад), а також керівники комунальних служб та підприємств, 
представники громадських організацій. 

Електронна адреса кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом: 
mistoua@gmail.com. Інтернет-сайт з більш докладною інформацією: www.ukrregion.org.ua. 

Телефон (044) 456-82-77. 



СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

�Організація регіонального управління

�Регіональний розвиток

КОМПЕТЕНТНОСТІ:
�Підготовка, прийняття та організація виконання

управлінських рішень з питань регіонального управління, їх

наукового, законодавчого, кадрового, фінансового і

інформаційного забезпечення

�Розробка прогнозних та програмних документів

економічного і соціального розвитку регіонів та окремих

територій

�Підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових

актів щодо реалізації регіональної політики

�Вироблення практичних рекомендацій органам державної

влади і органам місцевого самоврядування щодо вибору

варіантів перспективного розвитку територій на засадах

інноваційного розвитку з урахуванням досвіду ЄС

�Володіння технологіями розвитку громадянського

суспільства, публічно-приватного партнерства

�тощо

МІСІЯ ПРОГРАМИ
Підготовка фахівців для роботи у сфері регіонального

управління, здатних розробляти та впроваджувати у

життя нові підходи і методи підвищення ефективності

використання ресурсного потенціалу регіонів, 
здійснювати управління процесами децентралізації та

демократичного врядування, забезпечувати надання

якісних послуг населенню

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ
“РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ”

Ліцензія

на провадження

освітньої діяльності

за спеціальністю

8.15010010 «Регіональне

управління»

надана рішенням

ДАК Міносвіти України

від 01 липня 2008 р., 

протокол № 72

У 2011 році
у Національній академії державного управління при Президентові України (м. Київ) 

відбудеться набір із підготовки магістрів державного управління
за спеціальністю "Регіональне управління"

За довідками звертатись за телефонами (044) 455-67-47, 456-82-77



Спеціальність 8.15010010  
“Регіональне управління” 

Соціально-економічна значимість проблеми розвитку та управління регіонами в сучасних умовах, наявність у 
цьому процесі значної кількості проблем, невирішених теоретичних, правових, методичних, організаційних питань та 
брак досвідчених кадрів зумовили необхідність запровадження нової спеціальності “Регіональне управління”.  

Національна академія у 2008 р. отримала ліцензію провадження освітньої діяльності за спеціальністю 
8.15010010 “Регіональне управління” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”. 

Провідною кафедрою за цією спеціальністю є кафедра регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом. Визначено також кафедри, відповідальні за науковий супровід і навчально-
методичне забезпечення підготовки фахівців з регіонального управління. 

Предметом спеціальності є вивчення теоретичних, методичних і практичних аспектів впливу держави, органів 
місцевого самоврядування та інших суб’єктів управління на соціально-економічний розвиток територій, підвищення 
ефективності використання ресурсного потенціалу регіонів, поглиблення процесів децентралізації управління тощо. 
Програма спеціальності адаптована до нової нормативно-правової бази України та європейських стандартів у цій 
сфері.  

Для опанування цієї спеціальності слухачам, зокрема, будуть викладатися такі дисципліни:  
� “Історія українського державотворення”;  
� “Публічне управління”;  
� “Основи права в управлінні”;  
� “Політика і управління”; 
� “Економіка і фінанси”;  
� “Державна політика в соціогуманітарній сфері”;  
� “Комунікації в публічному управлінні”;  
� “Основи регіонального управління”;  
� “Державна регіональна політика”;  
� “Інституційне забезпечення регіонального управління”; 
� “Планування регіонального розвитку”; 
� “Стимулювання економічного розвитку регіону”;  
� “Природні ресурси регіону як об’єкт управління”; 
� “Розвиток людського потенціалу”;  
� “Управління регіональною інфраструктурою”; 
� “Місцеві фінанси”;  



� “Інновації в регіональному управлінні”;  
� “Управління якістю надання послуг”;  
� “Управління змінами і контролінг в управлінській діяльності”; 
� “Антикризовий менеджмент у регіональному управлінні”; 
� “Маркетинг території”;  
� “Проектний розвиток регіону”; 
� “Публічно-приватне партнерство у наданні послуг”; 
� “Управління логістичними системами”. 

Вивчення цих та інших дисциплін дасть змогу випускникам, зокрема, забезпечувати: підготовку прийняття та 
організацію виконання управлінських рішень з питань регіонального управління, їх наукового, законодавчого, 
кадрового, фінансового та інформаційного забезпечення; розробку прогнозних та програмних документів економічного 
і соціального розвитку регіонів та окремих територій; підготовку пропозицій до проектів нормативно-правових актів 
щодо реалізації регіональної політики; вироблення практичних рекомендацій органам державної влади і органам 
місцевого самоврядування щодо вибору варіантів перспективного розвитку територій на засадах інноваційного 
розвитку з урахуванням досвіду ЄС; володіння технологіями розвитку громадянського суспільства, публічно-приватного 
партнерства; здійснювати експертно-консультативну та дорадчу діяльність, пов’язану з упровадженням 
демократичного врядування на регіональному і місцевому рівнях. 

Цільова аудиторія спеціальності: керівні працівники апарату місцевих органів державної влади, керівники 
фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, керівники підрозділів з реклами 
та зв'язків з громадськістю, керівники проектів та програм, менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку, 
заступники керівників структурних підрозділів, завідуючі секторами, головні спеціалісти, експерти, консультанти 
Адміністрації Президента України, Секретаріату Верховної Ради України і апарату Кабінету Міністрів України, 
заступники Постійного Представника Президента України в Республіці Крим, заступники глав обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій, начальники управлінь, самостійних відділів у складі міністерств та 
інших центральних органів державної виконавчої влади та інші прирівняні до них посади, спеціалісти Адміністрації 
Президента України, Секретаріату Верховної Ради України і апарату Кабінету Міністрів України, заступники 
начальників управлінь, самостійних відділів (підвідділів) міністерств та інших центральних органів державної 
виконавчої влади, керівники управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій. 

Електронна адреса кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом: 
mistoua@gmail.com. Інтернет-сайт з більш докладною інформацією: www.ukrregion.org.ua. 

 
Телефон: (044) 456-82-77. 



ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ПРИ ВСТУПІ В АКАДЕМІЮ: 

1. Заява вступника. 

2. Особова картка (для державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування). 

3. Особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не перебувають на державній службі або службі 

в органах місцевого самоврядування). 

4. Автобіографія. 

5. Копія диплома(ів) з додатком про повну вищу освіту, засвідчена у встановленому порядку  

(для осіб, які здобули повну вищу освіту в іноземних державах, обов’язковою є процедура 

нострифікації диплома). 

6. Медична довідка за формою 086-у. 

7. Чотири фотокартки розміром 3х4 см. 

8. Ксерокопія трудової книжки, засвідчена у встановленому порядку. 

9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 

10. Копія паспорта. 

11. Паспорт та військовий квиток подаються особисто. 

12. Два поштових конверти з марками по Україні. 

 

 



 
 
Зазначені документи подаються особисто до приймальної комісії Національної академії 
державного управління (м. Київ) з 1 по 23 серпня 2011 р.  
 
 
Приймальна комісія Національної академії працює щодня, крім неділі, з 9 до 18 години  
(у суботу з 10 до 16 години) за адресою: 
 

03057 м. Київ 
вул. Ежена Потьє, 20 

 
 
 
Вступні екзамени проводяться з 25 по 27 серпня 2011 р. 
 
Зарахування – до 30 серпня 2011 р. 
 
Початок занять з 1 вересня 2011 р. 
 
 
 

Додаткова інформація про умови вступу: 
www.academy.gov.ua 

 



Кафедра
регіонального управління, місцевого
самоврядування та управління містом

www.ukrregion.org.ua

(044) 456-82-77 ukrmisto@yandex.ru
mistoua@gmail.com

Національна академія

державного управління

при Президентові України


