
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

розпочинає набір слухачів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
МАГІСТРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

зі спеціальності 

“ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ” 
 

Спеціальність “Електронне урядування” – одна із найсучасніших магістерських програм 
Академії. 

 

Тенденції розвитку сучасного інформаційного суспільства зумовлюють необхідність 
широкого використання комп’ютерних та телекомунікаційних технологій у державному управлінні, 
процесах взаємодії держави з населенням, бізнесом, неурядовими організаціями. Ці технології є 
основою електронного урядування, яке дозволяє адаптувати державне управління до нових умов 
суспільного розвитку. 

Національна академія у 2009 р. отримала ліцензію провадження освітньої діяльності за 
спеціальністю 8.150110 “Електронне урядування” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”. 
Кафедрою інформаційної політики та технологій здійснюється підготовка магістрів спеціальності 
«Електронне урядування» напряму «Державне управління» за чотирма спеціалізаціями: 
“Електронне урядування на загальнодержавному рівні”, “Електронне урядування на 
місцевому та регіональному рівні", "Електронне урядування в бізнесі", "Інформаційний 
менеджмент в електронному урядуванні". Освітньо-професійна програма підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” реалізується для слухачів денної та заочної форм навчання. 

Місією магістерської програми є підготовка національної управлінської еліти, 
висококваліфікованих, інноваційних, творчих, ініціативних вищих керівних кадрів, здатних 
ефективно вирішувати пріоритетні завдання розвитку інформаційного суспільства в Україні, 
формування державної інформаційної політики та становлення електронного урядування в Україні. 

Підготовка за програмою здійснюється на базі попередньо здобутої повної вищої освіти 
(диплом спеціаліста або магістра). Термін підготовки за формами навчання становить: за денною – 18 
місяців, без відриву від виробництва (заочна) – 30 місяців. 

Програма спрямована на підготовку фахівців для роботи в органах державної влади та 
місцевого самоврядування, інших державних установ і організацій,  для відповідного кадрового 
резерву, а також на підвищення кваліфікації керівників підприємств та бізнес-структур, політичних 
партій та громадських організацій.   

Програма передбачає поєднання глибокої теоретичної підготовки з набуттям практичних 
навичок та вмінь у сфері державного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства та 
становлення електронного урядування. У професійному навчанні слухачів особлива увага 
приділяється таким дисциплінам, як інформаційна політика, комунікації в публічному управлінні, 
електронне урядування, інформаційні технології, електронний документообіг, захист інформації, 
електронні послуги, менеджмент та маркетинг електронного урядування, технології електронного 
бізнесу тощо. 

Підготовка фахівців за спеціальністю “Електронне урядування” у Національній академії є 
комплексною, адаптованою до актуальних завдань діяльності державних службовців, спрямована на 
вдосконалення кадрового потенціалу здатного творчо використовувати сучасні інформаційні і 
комунікаційні технології для ефективного здійснення функцій держави на основі світових та 
європейських стандартів. 

Прийом документів у 2012 році розпочнеться 1 березня. 

Для довідок: 
Національна академія державного управління при Президентові України:  
03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, кім. 215,  
кафедра інформаційної політики та технологій, завідувач кафедри Грицяк Наталя Вітіславна 
тел.: (044) 455-69-66,  
Інформація є на сайті кафедри http://212.111.196.8:8081/infpol/default.aspx та Шпиги Петра 

Семеновича http://egov.at.ua/  , моб.  095-503-56-67, email:nadu.psh@gmail.com 

http://212.111.196.8:8081/infpol/default.aspx
http://egov.at.ua/

