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Інститут державного управління оголошує 
набір на 2007-2008 навчальний рік на спеціальність 
“Державна служба” з наступних спеціалізацій: 

 
−  Адміністративний менеджмент; 
−  Економіка; 
−  Правове регулювання державного 
управління. 

 
Форми навчання – денна та заочна. 
 
Тривалість навчання:     
– денне відділення – 1 рік; 
– заочне відділення – 1,5 року.  

Державна служба 
 
Необхідність державної служби зумовлена самим існуванням держави з її завданнями та 

функціями, а також потребою формування персонального складу органів державної влади та місцевого 
самоврядування, нормативно-правовим врегулюванням державно-службових відносин державних 
службовців із зазначеними органами. 

Одним із суттєвих кроків практичної реалізації питань кадрового забезпечення державної служби 
стало запровадження підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю 
“Державна служба” у вищих закладах освіти України.  

У Миколаївському державному гуманітарному університеті імені Петра Могили створено Інститут 
державного управління для підготовки магістрів державної служби. 

Згідно з Сертифікатом про акредитацію № 153063 Миколаївський державний гуманітарний 
університет імені Петра Могили акредитований з напряму (спеціальності) 1501 – Державне управління, 
8.150101 Державна служба. 11 липня 2006 року Міністерством освіти та науки України видано ліцензію 
Миколаївському державному гуманітарному університету імені Петра Могили про надання освітніх по-
слуг за напрямком “Державне управління”, спеціальність “Державна служба”, що має відповідний 
ліцензійний обсяг. 

Випускники Інституту державного управління отримують диплом магістра державного 
управління і мають можливість працювати в державних установах та органах місцевого самоврядуван-
ня: в апараті облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкомах та інших структурних 
підрозділах (наприклад, в управлінні освіти та науки облдержадміністрації, в управлінні внутрішньої 
політики тощо). 

В Інституті державного управління МДГУ імені Петра Могили підготовку магістрів державного 
управління здійснюють кафедри: державної служби та правового забезпечення, державної політики і 
менеджменту, на яких працюють 5 докторів наук, професорів, 8 кандидатів наук, доцентів, державних 
службовців І-ІV рангів. 

Для навчання за програмою підготовки магістрів за денною та заочною формою приймаються на 
конкурсній основі особи, що мають повну вищу освіту. 

Переваги навчання в Інституті: 
 

• отримання диплома магістра державного управління за один рік – для денної форми навчан-
ня, 1,5 року – для заочної; 

• заняття відбуваються в зручний час; 
• вивчення іноземної мови та комп’ютерних технологій; 
• сприяння у працевлаштуванні в державних установах; 
• проходження практики в структурних підрозділах облдержадміністрації, облради, 

міськвиконкомах, райдержадміністраціях. 

Термін подання документів:  
квітень – червень 

 
Вступники за державним замовленням 

складають іспити: 
− Основи держави і права; 
− Основи економіки. 

 
Вступники за контрактом та випускники 
вищих навчальних закладів 2007 року (диплом 
з відзнакою) зараховуються за результатами 
співбесіди. 



Миколаївський державний 
гуманітарний університет  

імені Петра Могили 
комплексу 

“Києво-Могилянська академія” 

ІНСТИТУТ  

ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 
Спеціальність 

 
Державна служба 

 
Спеціалізації: 

 
Адміністративний менеджмент 
Економіка 
Правове забезпечення 

 
 
Тел.: (0512) 464264 
mail: dergs@kma.mk.ua 

Зарахування проводиться до 1 серпня 
2007 р. 

 
Документи подаються до Інституту 

державного управління за адресою: 
54003, м. Миколаїв, МДГУ імені Петра 

Могили, вул. 68 Десантників 10, корпус 3, 
ауд. 3-107 (Інститут державного управління) 

Тел.: (80512) 50-03-33, 46-42-64 
 
Перелік документів, який подається до 

приймальної комісії: 
• Заява про вступ до вищого навчального 

закладу 
• Засвідчена копія договору-направлення 
• Для державних службовців та посадо-

вих осіб місцевого самоврядування – 
особова картка форми П-2 ДС 

• Для інших абітурієнтів – Особовий лис-
ток з відділу кадрів 

• Автобіографія (на бланку) 
• Медична довідка за формою № 086-у 
• 6 фотокарток розміром 3×4 
• Засвідчена копія диплома про повну 

вищу освіту 
• Засвідчена копія трудової книжки 
• Засвідчена копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера 
• Довідка про зарахування до кадрового 

резерву на посаду, зазначену в договорі-
направленні 

• Копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) 
• Копія військового квитка 

 
Навчання за державним замовленням пе-

редбачено як на денній формі навчання, так і 
на заочній. 

Слухачам денної форми навчання, які нав-
чаються за державним замовленням, 
надається стипендія. 

Ліцензія МОН України від 11.07.2006 р.
Сертифікат акредитації № 153063
Напрямок “Державне управління”
Спеціальність “Державна служба”

 
 

МДГУ ім. Петра Могили 
 
 

54003, м. Миколаїв, 
вул.. 68 Десантників, 10 

 
Факс (0512) 464264 

E-mail: dergs@kma.mk.ua 
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