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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

Запрошує на навчання: 
 

до Національної академії (м.Київ): 
 

Інститут державної служби та місцевого самоврядування за спеціальностями: 

Державне управління (денна, вечірня, заочна, заочно-дистанційна форми навчання) 

Державне управління у сфері національної безпеки (вечірня, заочна форми 

навчання) 

Державне управління у сфері освіти (денна, заочна форми навчання) 

Державне управління у сфері охорони здоров’я (заочна форма навчання) 

Публічна політика та управління (денна, вечірня, заочна форми навчання) 

Місцеве самоврядування (денна, заочна форми навчання)  

Регіональне управління (денна, заочна форми навчання) 

Електронне урядування (денна, заочна форми навчання) 

Парламентаризм та парламентська діяльність (денна, заочна форми навчання) 

 

Інститут “Вища школа державного управління” за спеціальністю: 

Публічне адміністрування (денна форма навчання) 

 

Інститут вищих керівних кадрів за спеціальністю: 

Управління суспільним розвитком (заочна, заочно-дистанційна форми навчання) 

 

За спеціальністю “Державне управління” до Дніпропетровського, Одеського, 

Харківського регіональних інститутів державного управління (денна, вечірня, 

заочна, заочно-дистанційна форми навчання) та до Львівського регіонального 

інституту державного управління (денна, заочна, заочно-дистанційна форми 

навчання). 
 

Термін навчання за денною формою – 18 місяців, за вечірньою, заочною та заочно-

дистанційною – 30 місяців. На навчання приймаються громадяни України, які мають 

повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра). 

Прийом на навчання здійснюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту” 

та за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної 

академії державного управління при Президентові України, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255. 

 

Документи подаються особисто до приймальної комісії Національної академії 

(м. Київ) з 1 квітня по 31 травня 2014 року, до регіональних інститутів державного 

управління – з 1 квітня по 12 червня 2014 року (на спеціальність “Публічне 

адміністрування” – з 1 квітня по 31 травня 2014 року). 

 

Вступні екзамени проводяться з 10 по 27 червня 2014 року. 

Початок занять з 1 вересня. 
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Приймальна комісія Національної академії та її регіональних інститутів державного 

управління працює щодня, крім неділі, з 9 до 18 години (у суботу з 10 до 16 години) за 

адресами: 

 
Національна Академія (м.Київ): 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,  

тел.: (044)    455-68-01, www.асаdemy.gov.uа 

 
Дніпропетровський регіональний інститут 

державного управління  

49044, м. Дніпропетровськ, 

вул. Гоголя, 29,  

тел.: (056)745-52-41, (056)794-58-06. 

www.dbuapa.dp.ua 

Львівський регіональний інститут 

державного управління  

79491, м. Львів, смт Брюховичі,  

вул. Сухомлинського, 16,  

тел.: (032)244-81-12. 

www.lvivacademy.com 

 

Одеський регіональний інститут 

державного управління  

65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22,  

тел.: (048)729-76-11, (048)729-76-12. 

www.oridu.odessa.ua 

 

 

Харківський регіональний інститут 

державного управління  

61050, м. Харків,  

Московський проспект, 75,  

тел.: (057)732-65-05. 

www.kbuapa.kharkov.ua 

 

Ліцензія МОН України від 05.06.2013 року (серія АЕ № 270563). 
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