Інститут вищої кваліфікації Державного торговельно-економічного університету
здійснює набір за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
Термін навчання – 1 рік 4 місяці (заочна форма).
Набір здійснюється:
за державним замовленням (за результатом конкурсного відбору Національного
агентства України з питань державної служби) – для державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування
за контрактною формою (прийом документів – до кінця листопада, вступ – за
результатами фахових випробувань (без ЗНО для осіб з повною вищою освітою).
Детальніше – у розділі «Вступнику» https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=43967&uk;
Інформація про програму на сайті Національного агентства України з питань
державної служби: https://nads.gov.ua/diyalnist/profesijne-navchannya/pidgotovka-zamagisterskimi-programami
Вимоги до претендентів на навчання за державним замовленням:
- державний службовець або посадова особа 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:
- єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) з використанням організаційнотехнологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання;
- випробування з основ держави і права, основ економіки;
- співбесіду з питань, що стосуються державного управління.
Етапи вступної кампанії*
Прийому заяв та документів
Реєстрація для складання ЄВІ з іноземної мови
ЄВІ з іноземної мови
Проведення вступних випробувань
Зарахування вступників

Строки проведення
з 01.04 по 27.07.2022

(скасовано у 2022 році!)
(скасовано у 2022 році!)
до 29.07.2022
до 25.08.2022

* у 2022 році внесено зміни до порядку проведення конкурсного відбору претендентів на навчання

У 2022 році конкурсний відбір на навчання осіб на основі раніше здобутого ними ступеня вищої
освіти бакалавра здійснюється за результатом магістерського тесту навчальної компетентності, на
основі раніше здобутого ступеня вищої освіти магістра (або здобуття повної вищої освіти за

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) – за результатом фахового вступного випробування з
основ держави і права, основ економіки, що проводиться закладами вищої освіти дистанційно.
Етапи вступної кампанії

Прийом заяв та документів
Реєстрація для складання магістерського
тесту навчальної компетентності
Складання магістерського тесту навчальної
компетентності
Проведення вступних випробувань
Зарахування вступників

Строки проведення
на основі раніше
на основі раніше здобутого
здобутого ними ступеня
ступеня вищої освіти
вищої освіти бакалавра
магістра/спеціаліста
з 01.04 по 27.07.2022
з 27.06 по 18.07.2022
з 10.08 по 17.08.2022
-

-

до 29.07.2022
до 25.08.2022

Початок навчання – у листопаді.
Місце проведення занять: м. Київ, вул. Чигоріна, 57 (Печерськ).
Для вступу на навчання особа, подає на електронну адресу приймальної комісії:
- особисту заяву про вступ за державним замовленням до закладу вищої освіти
на навчання в електронній формі із накладеним електронним підписом такої
особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих
послуг;
- одну кольорову фотокартку розміром 3 x 4 сантиметри;
- відомості про документ про вищу освіту (серія, номер, здобутий ступінь освіти)
або електронну копію (скан-копію) оригіналу паперового документа про вищу
освіту (для документів про вищу освіту, виданих до 2012 року);
- електронну копію (скан-копію) оригіналу паперової трудової книжки (у разі
наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб
Державного
реєстру
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування;
- відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі
відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків
додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати
будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за
наявності).
Електронні копії оригіналів паперових документів (скан-копії) мають бути кольоровими,
придатними для сприйняття їх змісту та засвідчені електронним підписом особи відповідно
до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг. За відповідність електронних
копій (скан-копій) оригіналам паперових документів відповідає заявник.

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
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=43967&uk

