
 
 
 

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 
 

Освітній ступінь «БАКАЛАВР» 
 

 

Можливі посади: 

 управлінець в органах державної влади та місцевого 

самоврядування;

 аналітик, експерт, радник чи консультант з питань 

запровадження державної політики та розвитку бізнесу;

 помічник-консультант народного депутата України;

 радник з питань співпраці компаній з органами 

державної влади

 
 

Дисципліни, що формують професійні 

компетентності: 

 Публічне управління та адміністрування

 Аналітика у публічному управлінні

 Державна служба

 Публічні фінанси

 Електронне урядування

 Адміністративні послуги

 Управління публічними закупівлями

 City Management

 Rural Management

 Аналіз державної політики
 

Освітній ступінь «МАГІСТР» 

 

 
 

 

 

 

 

Можливі посади: 

Дисципліни, що формують професійні компетентності: 

 Цифрова економіка України 

 Управління державними програмами та проектами

 Публічні комунікації 

 Місцеві ініціативи 
 Національна безпека держави 

 фахівець адміністративного апарату державних органів влади та 

місцевого самоврядування;

 HR-фахівець з підбору персоналу, управлінець у HR-сфері та 

рекрутингу;

 фасилітатор для проведення діалогових зустрічей між бізнесом, 

громадськими організаціями та органами влади усіх рівнів

 Стратегія публічного управління 

 Стратегічне планування 

 

https://t.me/pua_knteu 
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Вступні випробування: 

1. Фахове вступне випробування 

2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

Вступні випробування: 

Бюджет Контракт 1 Контракт 2 

1. Українська 1.Українська 1. Українська 

мова та  мова та  мова та 

література  література  література 

2. Математика 2.Математика 2. Історія України 

3. Іноземна мова 3.Іноземна мова 3. Іноземна мова 

(Англійська  (Англійська  (Англійська 

мова; мова; мова; 

французька французька французька 

мова; німецька мова; німецька мова; німецька 

мова; іспанська мова; іспанська мова; іспанська 

мова) або мова) або мова) або 

Історія України Історія України Географія 

БУДУЙ СВОЮ КАР’ЄРУ ТВОРИ СВОЄ МАЙБУТНЄ ЗМІНЮЙ СВОЮ КРАЇНУ 

ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
Факультет економіки, менеджменту та психології 

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

БАКАЛАВР МАГІСТР ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 

https://knute.edu.ua/file/MTk%3D/e9fb02418151377819a6e1540c62ad48.pdf
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