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Інститут є головним державним навчальним
закладом
загальнонаціональної
системи
підготовки керівних кадрів для органів
державної влади і місцевого самоврядування та
топ-менеджерів для бізнес-структур Півдня
України.
Гордістю інституту є викладачі, понад 90%
яких є професорами, докторами та кандидатами
наук, доцентами. Це один з найкращих
показників якісного складу викладачів серед
ВНЗ м. Одеси та Півдня України.
До
викладання
в
інституті
постійно
залучаються авторитетні вітчизняні та іноземні
політики, державні діячи, вчені, топ-менеджери
провідних підприємств та керівники органів
влади.
За 21 рік існування інститутом підготовлено
понад 7 тис. управлінців, які працюють на
керівних посадах в органах публічної влади
України, в т. ч. в центральних органах
виконавчої влади, є народними депутатами
України, депутатами місцевих рад, голови
обласних
державних
адміністрацій,
їх
заступники,
начальники
управлінь,
голови
районних
державних
адміністрацій,
сільські
голови та ін.

Вступ до магістратури
за спеціальністю
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«ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ»

Електронне
урядування
- форма
організації державного управління, яка сприяє
підвищенню ефективності, відкритості та
прозорості діяльності органів державної влади
та органів місцевого самоврядування з
використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ) для формування нового
типу держави, орієнтованої на задоволення
потреб громадян.
Місія
підготовка компетентних,
інноваційних,
ініціативних
фахівців,
які
володіють комплексом сучасних теоретичних і
практичних знань, умінь і навичок щодо
застосування
сучасних
інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) для підвищення
продуктивності, результативності та ефективності публічного управління та адміністрування,
проектування електронних послуг і інновацій,
електронної демократії, електронної взаємодії,
реінжинірингу адміністративних процесів на
основі єдиної функціональної архітектури та
інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури електронного урядування.

Предмет – категоріально-понятійний апарат,
передумови та етапи становлення, моделі
електронного
урядування;
інфор-маційнотелекомунікаційна
інфраструктура
електронного
урядування;
методологія
реінжинірингу
адміністративних
процесів
органів
публічної
влади;
електронний
документообіг в органах публічної влади,
життєвий
цикл
електронного
документу;
проектування архітектури та інформаційнотелекомунікаційної інфраструктури електронної
установи; стандарти, адміністративні регламенти, фази та архітектура середовища
надання електронних послуг; забезпечення
прозорості діяльності органів публічної влади,
залучення громадян до процесів прийняття
управлінських рішень за допомогою ІКТ;
забезпечення доступу до публічної інформації у
тому числі у формі відкритих даних; методологія
захисту
інформації
в
системах
е-урядування; застосування ІКТ в електронному
урядуванні та технології розвитку е-урядування
та е-демократії.
Очікувані місця роботи
- випускники із
кваліфікацією «Магістр публічного управління
та адміністрування», які пройшли спеціалізацію
«Електронне урядування» можуть працювати
на посадах керівників структурних підрозділів
центральних, регіональних і місцевих органів
влади (посади державних службовців категорії
«Б», «В») та органів місцевого самоврядування,
організацій та підприємств, що відповідають
або безпосередньо приймають участь у
створенні, впровадженні і супроводженні ІКТ та
інформаційних систем, керують впровадженням
та розвитком е-урядування та е-демократії.
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Conceptual framework
of E-Governance
IT-Architecture
of e-government
system
Reengineering
administrative
processes
in public authorities
E - services
Open and big data

«Електронне урядування»
за держзамовленням та за договором

На навчання на конкурсній основі приймаються
громадяни України, які мають вищу освіту
(диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).

МАГІСТЕРСЬКА ПІДГОТОВКА
за спеціальністю

спеціалізація

«Електронне урядування»

Термін навчання - 30 місяців (2,5 роки)
Вступники проходять конкурсний
результатами вступних екзаменів:


E-interaction
(e-interplay)
in public authorities



E-government at the
regional and local level

ліцензія АЕ № 636813 від 19.06.2015

281 «Публічне управління
та адміністрування»

заочна форма навчання

Data protection
in e-government

Technologies
of e-government
and e-democracy
development
Information
Management
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відбір за

комп’ютерного тестування з державноуправлінських, соціально-економічних, політикоправових, історико-культурних питань;

співбесіди із сучасних проблем державного
управління;

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
прийом здійснюється на конкурсній основі за
умовами, визначеними Положенням про
прийом слухачів до Національної академії,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України від 01.04.2013 №255.

Обмеження щодо вступу на навчання
за держзамовленням не розповсюджуються
на вступників за договором
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