
Напрям підготовки:  
Галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 074 

"Публічне управління та адміністрування" (спеціалізації "Державна служба" 
та "Місцеве самоврядування"). 

Кваліфікація, що присвоюється:  

Магістр публічного управління та адміністрування. 

Рівень:  

Магістр 

Спеціальні вимоги до зарахування:  

Бакалавр або спеціаліст, вступ за результатами конкурсу. 

Спеціальні  положення (умови) про визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного):  
Немає. 

Вимоги і положення до кваліфікації:  
- володіння поглибленими теоретичними знаннями, практичними 

уміннями та навичками необхідними для виконання службових 
обов’язків на посадах в органах державної влади та  місцевого 

самоврядування;  
- застосування набутих професійних знань, умінь і навичок для 

проведення наукових досліджень з питань державного управління;  

- володіння технологіями критичного аналізу, оцінювання та синтезу 
складних ідей та прийняття стратегічних рішень на основі цих 

процесів; 
- застосування аналітичних і дослідницьких умінь в сфері державного 

управління та місцевого самоврядування; 
- використання результатів теоретичних і прикладних досліджень для 

розробки альтернативних шляхів здійснення ефективної державної 
політики в умовах запровадження публічного управління;  

- застосування знань правових та етичних норм, які регулюють стосунки 
в професійних колективах, між представниками органів державної 

влади, місцевого самоврядування та громадськістю; 
- володіння методами та механізмами надання управлінських та 

адміністративних послуг; 

- раціональне використання отриманих знань та набутих навичок для 
прийняття  управлінських рішень в межах своєї компетенції. 

Профіль програми:  
Студенти отримають інформацію та удосконалять свої знання з 

адміністративного права, права органів місцевого самоврядування та 
конституційного права. Крім того, вони здобувають знання в галузі 

цивільного, економічного, трудового права, а також доповнення контенту 



знання в області економіки, державних фінансів, бухгалтерського обліку та 
інформатики. Освіта в рамках цієї спеціалізації враховує функціонування 

місцевих і державних органів влади відповідно до європейських норм.  

Ключові результати навчання:  
Знання і розуміння: 

- самостійно працювати над здобуттям наукових знань та проведенням 
наукових досліджень, впроваджувати їх результати в практику, 

володіти навичками роботи з сучасними науковими технологіями 
обробки та оформлення результатів наукових досліджень, володіти 

сучасними науковими технологіями обробки інформації; 
- вивчати, аналізувати, узагальнювати та поширювати передовий досвід 

в органах державної влади та місцевого самоврядування, систематично 
підвищувати свою професійну кваліфікацію, враховуючи позитивний 

досвід зарубіжних країн; 
- продовжувати навчання, здійснювати професійну діяльність у сфері 

державного управління;  
- використовувати засвоєний науковий апарат у дослідженнях у сфері 

сучасного державного управління. 
Формування суджень: 

- творчо застосовувати набуті знання для оптимального розв’язування 

професійних завдань із урахуванням необхідності реалізації 
демократичних принципів у публічному управлінні; 

- організовувати діяльність органів державного управління та місцевого 
самоврядування із застосуванням підходів і принципів стратегічного 

планування, критеріїв оцінювання результативності та ефективності 
діяльності; 

- проводити теоретичні та прикладні наукові дослідження щодо 
здійснення ефективної державної політики, покращення надання 

управлінських послуг та репрезентування органів публічного 
управління в різних інституціях громадянського суспільства.  

Доступ до подальшого навчання:  
Право вступу до аспірантури за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія 
державного управління»,  25.00.02 «Механізми державного управління» та 

25.00.04 «Місцеве самоврядування», пройшовши конкурсний відбір 
відповідно до Типових правил прийому Міністерства освіти і науки України.  

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки:  
Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань» 

Вимоги до випуску:  
Завершена навчальна програма обсягом 67,5 кредитів, успішно захищена 

магістерська робота 

Навчальна та виробнича практика:  



Органи державного управління та місцевого самоврядування.  

Перспективи працевлаштування:  

Випускники спеціальності «Публічне адміністрування» можуть працювати в 
таких сферах як: 

- органи публічної влади (державна служба, органи місцевого 

самоврядування, а також в департаментах міністерств, в органах 
внутрішніх справ, прикордонній службі, органах з надзвичайних 

ситуацій, Збройних Силах тощо); 
- податкових, митних адміністраціях; 

- управліннях освіти, культури, медицини тощо. 

Форма навчання:  

Денна, заочна. 

Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності:  

Нормативні навчальні  дисципліни: 
- Публічна політика (д.держ.упр, професор Ємельянов В.М., к.політ.н., 

доцент Андріяш В.І.) 
- Право в публічному управлінні (к.держ.упр., викладач Ібрагімова І.А.) 

- Стратегічне управління (д.політ.н, професор Євтушенко О.Н.) 
- Економіка та врядування (д.держ.упр., доцент Стоян О.Ю.) 
- Публічна служба (д.держ.упр, професор Ємельянов В.М., д.держ.упр, 

доцент Беглиця В.П.) 
- Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека 

(д.держ.упр, професор Сорока С.В.) 
- Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні (к.політ.н., 

доцент Бондар Г.Л.) 
Вибіркові навчальні дисципліни: 

- Психологія управління (д.політ.н, професор Євтушенко О.Н.) 
- Методологія системного підходу та наукового дослідження 

(д.держ.упр, професор Сорока С.В.) 
- Державна служба (д.держ.упр, професор Плеханов Д.О.) 

- Проблеми формування правової держави та громадянського 
суспільства в Україні (к.політ.н., доцент Бондар Г.Л.) 

- Антиктризове управління (к.політ.н., доцент Шатун В.Т.) 

- Менеджмент в органах державної влади та місцевого самоврядування 
(к.держ.упр, доцент Козлова Л.В.) 

- Політологічні аспекти публічного управління та адміністрування 
(д.політ.н, професор Багмет М.О.) 

- Конфліктологія (к.політ.н., доцент Дерега В.В.) 
- Організація діяльності державного службовця (к.політ.н., доцент 

Андріяш В.І.) 
- Соціальний діалог та соціальна відповідальність (к.політ.н., доцент 

Дерега В.В.) 
 


