
галузь знань 28

«Публічне управління та адміністрування»

спеціальність 281 «Публічне управління та 

адміністрування»
спеціалізація «Регіональне управління та самоврядування»

для здобувачів ІІ (магістерського) 

рівня вищої освіти 

Запрошуємо на навчання!



формування необхідних 

компетентностей для здійснення 

практичної діяльності

засвоєння здобувачами вищої освіти 

базових засад територіального 

управління;

вивчення основних елементів 

сучасної державної служби;

Метою освітньої програми є:



Цілі освітньої програми:

Сучасний розвиток суспільства потребує

формування нового покоління державних

службовців, здатних забезпечити ефективний

розвиток окремих регіонів та країни в цілому,

спираючись на сучасний досвід публічного

адміністрування та з урахуванням 17 глобальних

цілей сталого розвитку ООН .

Магістерська програма «Публічне

управління та адміністрування»
покликана забезпечити сучасними

фундаментальними знаннями та практичними

навичками з розв’язання проблем сталого

розвитку України.



передбачає оволодіння знаннями щодо:

 системного аналізу діяльності органів державної

влади;

 сучасних технологій прийняття управлінських рішень;

 методів формування стратегічних напрямів розвитку

регіону, міста;

 методів управління інноваційними процесами на

місцевому те регіональному рівні;

 ефективних методів мотивації персоналу, принципів

створення сприятливого соціально-психологічного

клімату в колективі та управління командою.

Орієнтація освітньо-професійної програми
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Особливості програми:

реалізує підвищення рівня знань та навичок з 

регіонального управління;

1

орієнтована на глибоку спеціальну підготовку державних 

службовців, ініціативних та творчих менеджерів, здатних до 

швидкої адаптації в мінливому середовищі;

2

формує професіоналів з новим перспективним способом 

мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи 

управління, але й розробляти нові підходи до здійснення 

публічного адміністрування; 

4

3

враховує вимоги до вирішення практичних питань; 

виконується в активному дослідницькому середовищі.



 інноваційність рішень; 

 управління змінами;

 цілепокладання; 

 широкий світогляд; 

Ваші фахові компетентності :

 удосконалення діяльності; 

 генерація ідей; 

 ціннісна орієнтація; 

 аналіз та синтез; 

 глибокі знання та розуміння; 

 ерудиція в галузі питань

з прав людини

 етичні настанови і лідерство; 

 інфокомунікаційність.



Правовий

статус 

державних 

службовців 

Державне 

управління

Кадрові 

технології

Регіональне 

управління та 

самоврядування

Ефективні 

комунікації в 

публічному 

управлінні

Дисципліни професійної підготовки:

Публічне 

адміністрування

Планування 

розвитку 

територій 



Посади фахівців у Класифікаторі професій:

Магістр здатен виконувати професійну роботу згідно Національного

класифікатора України "Класифікатор професій" ДК 003:2010:

11. Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи

громадських і самоврядувальних організацій

111. Законодавці

1120. Вищі посадові особи державних органів влади

1120.1 Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади

1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної влади

114 Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій

1141 Вищі посадові особи політичних організацій

1141.1 Вищі посадові особи політичних партій

1143.2 Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій

1143.5 Вищі посадові особи органів місцевого самоврядування

241. Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського

обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва,

раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності

2419.3 Професіонали державної служби



Працевлаштування для випускників:

Основні посади: 

- посади державних службовців місцевих державних

адміністрацій: спеціаліст II (I) категорії, спеціаліст;

- посади державних службовців, що мають наскрізний

характер: спеціаліст II (I) категорії з питань кадрової

роботи та державної служби (в органах виконавчої

влади);

- посади державних службовців – функції помічників

керівників;

- посади менеджерів (управителів) підприємств,

установ, організацій та їх підрозділів.

Випускники можуть працевлаштовуватися в органи державної влади на 

такі посади: робітники апарату центральних органів державної влади, 

робітники апарату місцевих органів державної влади, керівники інших

підрозділів в інших сферах діяльності (інспектор, заступник начальника 

відділу), менеджер з адміністративної діяльності тощо.



Успіх

починається 

з освіти!

Step 1

Step 2

Step 3


