Інститут державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили
(далі ІДУ) був створений 12 вересня 2006 року.
В ІДУ здійснюється підготовка магістрів в галузі знань „Державне управління” за спеціальностями:
- 8.15010002 «Державна служба»;
- 8.15010009 «Місцеве самоврядування»
- проводиться підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування.
Професорсько-викладацький склад ІДУ
На сьогодні в Інституті державного управління працюють 8 докторів наук, 4 професори; 14 кандидатів
наук, 8 доцентів; державні службовці І – ІV рангів.
Навчання в ІДУ
Інститут державного управління проводить набір слухачів на навчання за спеціальністю 8.15010002
«Державна служба» на базі повної вищої освіти за спеціалізаціями:
 Адміністративний менеджмент
 Економіка
 Правове забезпечення
 Світова та європейська інтеграція
 Кадровий менеджмент
 Територіальне управління та місцеве самоврядування
Тривалість навчання:
денне відділення — 1 рік;
заочне відділення – 2 роки.
Прийом на навчання за спеціальністю “Державна служба” здійснюється відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України, “Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною
програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” галузі знань “Державне управління” та
працевлаштування випускників” № 789 від 29 липня 2009 р.
Для навчання за державним замовленням абітурієнти складають вступні іспити:
 Основи держави і права;
 Основи економіки.
Для навчання за контрактом абітурієнти проходять співбесіду.
Вартість контракту: денна форма -10 000 грн.
Початок занять з 1 жовтня.
Документи, що подають вступники:
- Заява встановленого зразка.
- Особова картка (для державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування).
- Особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не перебувають на державній службі або службі в
органах місцевого самоврядування).
- Автобіографія.
- Копія диплома з додатком про повну вищу освіту.
- Копія договору-направлення (для державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування).
- Медична довідка за формою 086-у.
- П'ять фотокарток розміром 3х4 см.
- Копія трудової книжки, засвідчена у відділі кадрів за місцем праці (для державних службовців чи
посадових осіб місцевого самоврядування).
- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

- Копія паспорта (1, 2,11 стор).
Паспорт та військовий квиток подаються особисто.
Примітка: документи подаються у папці на зав’язках.
Для навчання за спеціальністю 8.15010009 „Місцеве самоврядування” приймаються особи, які мають
диплом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр
Тривалість навчання:
денне відділення — 1,5 роки
Вартість контракту: денна форма -8000 грн. за рік навчання.
Початок занять з 1 вересня.
Документи, що подають вступники:
- Заява встановленого зразка
- Автобіографія.
- Копія диплома з додатком про базову або повну вищу освіту.
- Медична довідка за формою 086-у.
- П'ять фотокарток розміром 3х4 см.
- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
- Копія паспорта (1, 2,11 стор).
Паспорт та військовий квиток подаються особисто.
Примітка: документи подаються у папці на зав’язках.
Випускники Інституту державного управління отримують диплом магістра державного зразка в освітній
галузі 1501 "Державне управління" за спеціальностями 8.15010002 "Державна служба" та 8.15010009
„Місцеве самоврядування” і мають реальну можливість працювати в органах державної влади та місцевого
самоврядування.
Чорноморський державний університет
імені Петра Могили
Інститут державного управління
54003, м. Миколаїв вул. 68 Десантників, 10
Телефон:
(0512) 76-71-92, 76-71-88, 76-71-95
E-mail: d_idu@ukr.net

Місією магістерської програми є професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних
фахівців для системи державного управління та органів місцевого самоврядування, спроможних бути
лідерами, уміти розробляти та реалізовувати державну політику, ефективно виконувати управлінські
функції і надавати адміністративні послуги, сприяючи інноваційним процесам у суспільстві з метою
утвердження добробуту населення, забезпечення прав і свобод людини і громадянина, якості життя
особистості, сталого розвитку країни на основі світових та європейських стандартів. Навчання за
спеціальністю “Державне управління” здійснюється за денною та заочною формами. Програма спрямована
на підготовку фахівців для роботи на посадах

І–ІV категорій державної служби, служби в органах

місцевого самоврядування, а також інших державних установах і організаціях, на які поширюється дія
Закону України “Про державну службу” (категорії посад вищої та середньої керівних ланок у державному
управлінні).
Програма передбачає поєднання глибокої теоретичної підготовки з набуттям практичних навичок
та вмінь у сфері державного управління. У професійному навчанні слухачів особлива увага приділяється
таким питанням, як аналіз державної політики, стратегічне планування, технологія управління й прийняття
управлінських рішень, менеджмент організації, механізми взаєморозуміння в управлінському спілкуванні,
етика державного службовця, стиль роботи керівника, організація управлінської праці в державному
управлінні тощо. Магістерська програма базується на між- та багатодисциплінарній моделі підготовки
фахівців відповідного кваліфікаційного рівня і складається з таких навчальних дисциплін:
- Теорія та історія державного управління
- Організаційно-правові засади державного управління
- Кадрова політика і державна служба
- Філософські проблеми державного управління
- Право в державному управлінні
- Концептуальні засади взаємодії політики й управління
- Державне управління в економічній сфері
- Територіальна організація влади в Україні
- Управління соціальним і гуманітарним розвитком
- Державна політика: аналіз та механізми впровадження
- Інформаційна політика в Україні
- Політика європейської інтеграції

- Стратегічне планування
- Статистичні методи в державному управлінні
- Основи інформаційно-аналітичної діяльності
- Ділова українська мова в державному управлінні
- Іноземна мова у професійній діяльності
- Лідерство у державному управлінні
- Стратегічне управління
- Управління змінами
- Управління проектами
- Антикризове управління.
Електронна адреса Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра
Могили: d_idu@ukr.net. Тел.: (0512) 76-71-92, 76-71-88, 76-71-95.

Розвиток місцевого самоврядування є фактором демократизації суспільного життя, необхідною
передумовою становлення громадянського суспільства. Задля інтелектуально-кадрового забезпечення
функціонування системи місцевого самоврядування 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. Підготовка фахівців за спеціальністю “Місцеве самоврядування” є
комплексною, адаптованою до потреб службовців органів місцевого самоврядування, спрямовується на
вирішення прикладних завдань розвитку територіальних громад і 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 у системі місцевого самоврядування
- Планування розвитку територіальної громади
- Організація надання послуг населенню
- Моделювання управлінських рішень у 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 дасть змогу випускникам, 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 чинних 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); упроваджувати
методи удосконалення організаційної складової виборчого процесу на місцевому рівні; оволодіти 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, керівники комунальних служб та підприємств, представники громадських
організацій.

Електронна адреса Інституту державного управління: d_idu@ukr.net.
Тел.: (0512) 76-71-92, 76-71-88, 76-71-95.

