
 
Історична довідка 

Інститут державного управління Чорноморського 
національного університету 
імені Петра Могили був 
створений 12 вересня 2006 
року.  

В Інституті здійснюється 
підготовка бакалаврів та 
магістрів за спеціальністю 
281 «Публічне управління 
та адміністрування» з 
наступними спеціалізаціями: 
- «Публічне адміністрування» 
(бакалавр); 
- «Державна служба» 
(бакалавр, магістр); 
- «Місцеве самоврядування» (магістр). 
Також проводиться підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування. 

 
Напрямки діяльності 

Інститут державного управління (далі ІДУ) тісно 
співпрацює з місцевими державними адміністраціями 
та органами місцевого самоврядування, державними 
та іншими установами. Така співпраця дає 
можливість краще вивчити потреби владних 
інституцій регіону та забезпечити їх фахівцями.  

Наші випускники володіють сучасними 
управлінськими знаннями, навичками та вміннями. 

Бакалавр з публічного управління та 
адміністрування підготовлений для роботи в 
органах публічного адміністрування, органах 
місцевого самоврядування і здатний обіймати 
посади в місцевих державних адміністраціях, їх 
управліннях і відділах: посади радників, 
консультантів секретаріатів місцевих рад, 
спеціалістів виконавчих органів місцевих рад, 
спеціалістів виконавчих органів сільських, 
селищних рад та громад, зокрема спеціаліста із 
державних закупівель, адміністратора з 

електронних закупівель, спеціаліста із зв’язків з 
громадськістю, державного соціального 
інспектора, адміністративного помічника, 
інспектора з кадрів, організатора по роботі з 
персоналом, адміністративного секретаря, 
секретаря органу самоорганізації населення, 
референта з основної діяльності, помічника 
керівника підприємства (установи, організації), 
інструктора з організаційної роботи, інспектора з 
основної діяльності, інспектора з соціальних 
виплат, інспектора з ліцензування, провідним 
фахівцем служб державних органів влади та 
місцевих органах державної влади; обіймати 
посади в  місцевих органах самоврядування, 
громадських та профспілкових організаціях, 
працювати менеджерами у соціальній та 
економічній сферах. 

Магістри можуть займати такі посади: 
І. Керівні працівники апарату місцевих органів 

державної влади: завідувач відділу (місцеві органи 
державної влади), завідувач сектора апарату (місцева 
державна адміністрація), завідувач – головний 
фахівець, керівник апарату, начальник відділу 
(місцеві органи державної влади),  начальник 
головного управління (місцеві органи державної 
влади), начальник служби, начальник управління. 

ІІ. Менеджери (управителі) у сфері досліджень 
та розробок: менеджер (управитель) із питань 
реґіонального розвитку. 

ІІІ. Менеджери (управителі) з права, 
бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення 
суспільної думки, консультацій з питань комерційної 
діяльності та управління: менеджер (управитель) з 
адміністративної діяльності, менеджер (управитель) із 
зв’язків з громадськістю, менеджер (управитель) із 
зовнішньої економічної діяльності. 

IV. Професіонали державної служби: державний 
соціальний інспектор, помічник-консультант 
народного депутата України, радник (органи 
державної влади), спеціаліст державної служби, 
спеціаліст з питань кадрової роботи та державної 
служби. 

V. Секретарі адміністративних органів: 
керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, 
консультант (в апараті органів державної влади, 
виконкому), секретар виконкому. 

Міжнародне співробітництво 
ІДУ співпрацює з різними зарубіжними вищими 

навчальними закладами та недержавними 
організаціями Великобританії, Німеччини, Канади, 
Румунії, Чехії, США, Польщі,  інших країн. Укладена 
низка угод про співробітництво між зарубіжними 
ВНЗ та ІДУ.   

В рамках міжнародних контактів ІДУ співпрацює 
зі Школою публічної політики та адміністрування 
Карлетонського університету (м. Оттава, Канада), 
Департаментом політики, філософії та міжнародних 
відносин Університету Західної Англії у рамках 
Програми академічних стипендій Інституту 
відкритого суспільства. ІДУ бере участь в 
міжнародних програмах, активно задіяний у програмі 
Академічного співробітництва Соросівської фундації 
Інституту відкритого суспільства (Soros Foundation, 
Open Society Institute, Academic Fellowship Program). 

Викладачі 
Навчальний процес зі спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» забезпечують 11  
докторів наук, професорів; 14 кандидатів наук, 
доцентів; державні службовці І – ІV рангів. 

Наукова діяльність 
В ІДУ приділяється належна увага підготовці 

наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації.  

У ЧНУ ім. Петра Могили відкрито спеціалізовану 
Раду Д 38.053.03 з правом прийому до розгляду та 
проведенням захистів дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) наук з 
державного управління за 
спеціальністю 25.00.02 – 
механізми державного 
управління. 

Викладачі та студенти 
можливість друкувати наукові 
статті у науково-методичних 
журналах „Наукові праці. Серія 



„Державне управління”, „Державна політика та 
економічний розвиток”, „Інвестиції: практика та 
досвід”. Зокрема журнали  „Інвестиції: практика та 
досвід” та „Public Policy and Economic Development” 
видаються українською та англійською мовами. 
 

Навчання в ІДУ 
Для навчання за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» (бакалавр) 
приймаються особи, які мають повну середню освіту.   

Перелік конкурсних предметів сертифіката, які 
будуть зараховуватись при вступі на навчання за 
державним  замовленням:  

 Українська мова і література (базовий 
рівень); 

 Математика; 
 Іноземна мова або Історія України. 
Для вступу на навчання за контрактом: 
 Українська мова і література (базовий 

рівень); 
 Історія України; 
 Математика або іноземна мова. 

Документи, що подають вступники: 
 документ державного зразка про повну 

загальну середню освіту та додаток до нього 
(оригінал); 

 6 фотокарток 3х4; 
 паспорт та ідентифікаційний код (копія); 
 військовий квіток або посвідчення про 

приписку (копія); 
 сертифікат (сертифікати) зовнішнього 

незалежного оцінювання 2016, 2017 або 2018 років 
(оригінал). Сертифікат зовнішнього незалежного 
оцінюванняз іноземної мови тільки за 2018 рік; 

 медична довідка форми 086о. 
Тривалість навчання:     
денна форма навчання – 3 роки 10 місяців; 
Для навчання на спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» (магістр) 
абітурієнти складають вступні тести: 

 Основи держави і права; 
 Основи економіки; 

 Англійська мова. 
Державні службовці та посадові особи місцевого 
самоврядування мають можливість навчатися за 
державним замовленням (Постанова КМУ від 
29.07.2009 р. №789) 

Початок занять з 1 вересня. 
Документи, що подають вступники: 
 Заява встановленого зразка  
 Особова картка (для державних службовців чи 

посадових осіб місцевого самоврядування). 
 Автобіографія. 
 Диплом з додатком про вищу освіту 

(бакалавр, спеціаліст).  
 Медична довідка за формою 086-у. 
 П'ять фотокарток розміром 3х4 см. 
 Копія трудової книжки, засвідчена у відділі 

кадрів за місцем роботи (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. 

Початок занять з 1 вересня. 
Тривалість навчання:     
денна форма навчання – 1 рік 6 місяців; 
вечірня  форма навчання – 2 роки 6 місяців; 
заочна форма навчання – 2 роки 6 місяців. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Чорноморський національний університет 

 імені Петра Могили 
 

 
 
 
 
 
 

 
                   

                 

                       ІНСТИТУТ   

                        ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

THE INSTITUTE OF PUBLIC 
ADMINISTRATION 

   Petro Mohyla Black Sea National University 
 
 
 
 
 
 

Миколаїв 2018 

Чорноморський національний університет
імені Петра Могили 

Інститут державного управління 
54003, м. Миколаїв вул. 68 Десантників, 10 

Телефон:  
 (0512) 76-71-92, 76-71-90, 76-71-95  

E-mail: d_idu@ukr.net 
сайт: www.idu.at.ua  


