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В Україні на ринку праці сформувалася гостра потреба у фахівцях, які 

знайомі з принципами, функціями та етикою службової діяльності в органах 
державної влади і місцевого самоврядування і володіють управлінськими 
навичками, необхідними для надання адміністративних послуг у публічній 
сфері. 

Мета програм – професійна підготовка висококваліфікованих, 
відповідальних кадрів з публічного управління та адміністрування для 
керівництва публічною установою (організацією) чи її підрозділами, які 
володіють сучасним державно-управлінським мисленням, теоретичними 
знаннями та прикладними навичками, спроможних розробляти, аналізувати і 
реалізовувати державну політику на усіх рівнях і у всіх владних інститутах, 
творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та 
надавати управлінські послуги, з метою забезпечення реалізації законних прав і 
свобод громадян. 

 
Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» спрямована на: 

• підготовку управлінської еліти на основі міжнародних стандартів та 
принципів публічної сфери; 
• формування мультидисциплінарних вмінь та навичок для роботи в 
органах публічного управління; 
• практичну підготовку на базі органів публічного управління, провідних 
міжнародних корпорацій та вітчизняних підприємств; 
• отримання досвіду дослідницької діяльності та лідерських навичок; 
• вивчення іноземних мов. 



 
Студенти набувають: знання про теоретичні основи системної управлінської 

діяльності в публічному секторі; здатність розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та 
адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 
наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов. 

У результаті навчання студенти будуть мати такі знання та навички 
професійної діяльності: 

• здійснення організаційно-розпорядчих функцій у системі центральних 
органів державної влади, органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, митних і податкових органів, а також у роботі організацій 
та установ публічного сектора; 
• розв’язання складних спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 
сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що 
передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов; 
• застосування на практиці базових знань з особливостей функціонування 
сфери публічного управління та адміністрування; 
• формулювання та реалізації основних цілей публічного управління; 
• донесення до фахівців і нефахівців змісту стандартів, принципів та норм 
діяльності у сфері публічного управління та адміністрування; 
• здатність застосовувати основні нормативно-правові акти та положення 
законодавства у сфері публічного управління та адміністрування; 
• уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; 
• уміння налагодити комунікацію між громадянами та органами державної 
влади і місцевого самоврядування; 
• уміння управляти комплексними діями або проектами, відповідати за 
прийняття рішень у непередбачуваних умовах; 
• уміння відповідати за розвиток професійних знань команди та 
забезпечувати оцінювання стратегічного розвитку команди. 
 
Випускник з професійною кваліфікацією «Магістр публічного управління та 

адміністрування» може працевлаштуватися на посади з такими професійними 
назвами робіт відповідно до Національного класифікатора України: 
Класифікатор професій (ДК 003:2010): 

– Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади 
– Вищі посадові особи місцевих органів державної влади 
– Дипломатичні представники 
– Вищі посадові особи громадських і самоврядних організацій та керівники 

релігійних організацій 
– Вищі посадові особи політичних партій 
– Вищі посадові особи органів місцевого самоврядування 


