
Навчання державних службовців за спеціальністю  

«Публічне управління та адміністрування» (ОС «магістр») 

 
Київський національний торговельно-економічний університет (Інститут вищої 

кваліфікації) здійснює набір державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування на навчання за державним замовленням за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» (за результатами конкурсу Національного агентства України з 

питань державної служби). 

Термін навчання – 1 рік 4 місяці (заочна форма). 
 

Вимоги до претендентів: 

- державний службовець, посада якого належить  до  посади  державної  служби 

підкатегорії  Б 3  категорій  «Б» та «В» або посадова особа місцевого самовряду-

вання, посада якого належить до п’ятої–сьомої категорій  посад  в  органах місцевого 

самоврядування; 

- здобуто ступінь  вищої  освіти  магістра (спеціаліста) / бакалавра; 

- стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менше як 

1 рік на  момент  подання документів до приймальної комісії. 

 

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних 

випробувань, які включають: 

- фахове випробування; 

- випробування з іноземної мови; 

- співбесіду з питань, що стосуються державного управління. 

 

Етапи вступної кампанії Строки проведення 

Прийому заяв та документів з 05.04 по 10.08.2021 

Реєстрація для складання ЄВІ з іноземної мови з 11.05  по 03.06.2021 

ЄВІ з іноземної мови 30.06.2021 

Проведення вступних випробувань до 18.08.2021  

Зарахування вступників до 25.08.2021 

 

Початок навчання – у вересні 2021 р. 

Місце проведення занять: м. Київ, вул. Чигоріна, 57 (Печерськ). 

 

Перелік документів: 

- заява встановленого зразка на ім’я ректора університету; 

- диплом про вищу освіту з додатком (оригінали та копії); 

- паспорт (пред’являється особисто), копії сторінок 1, 2, 11; 

- копія довідки про присвоєння  ідентифікаційного номера; 

- свідоцтво про шлюб (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах 

–  паспорті, дипломі тощо); 

- копія трудової книжки, завірена у відділі кадрів; 

- довідка з місця роботи; 

- чотири фотокартки розміром 3х4 см. 

Контакти: 

Тел.: (044) 529 61 45, (044) 529 33 49, 

+38 067 220 52 30; +38 050 073 54 06 

Електронна пошта: ivk@knute.edu.ua   

Офіційний сайт: www.ivk.knute.edu.ua  
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