Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціалізація «Публічне управління та адміністрування»
Випускники працюють в органах державної влади, центральних і місцевих органах виконавчої влади; в
органах місцевого самоврядування; у структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та
громадських організацій; на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності, що мають
неприбутковий статус; у міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.
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НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Семестр

№ з/п

Під час навчання вивчають фахові та спеціальні дисципліни:

1. ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ ОСНОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
1. Цикл професійної підготовки
0
Публічне управління / Public management
0
Цифрова економіка України / Digital Economy of Ukraine
0
Нормотворча діяльність / Rule-making activity
Стратегічне управління та управління змінами / Strategic management
1
and change management
1
Публічна служба / Public service
1
Аналіз державної політики / Analysis of state policy
2
Публічні комунікації / Public communications
2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

8-11

2. Цикл професійної підготовки
Альтернативні методи вирішення спорів/ Alternative methods of
dispute resolution
Державна кадрова політика / State personnel policy
Економічна політика держави / Economic policy of the state
Інформаційна політика держави / Information policy of the state
Інформаційні системи і технології в управлінні / Information systems
and technologies in management
Конкурентна політика держави / Competition policy of the state
Конфліктологія та психологія ділового спілкування / Conflictology and
psychology of business communication
Методологія і організація наукових досліджень / Methodology and
organization of scientific research
Міжнародний менеджмент / International management
Національна безпека держави / National security of the state

0-3

Політичні інститути та процеси / Political institutions and processes
Проектне фінансування / Project financing
Регулювання природних монополій / Natural monopolies regulation
Стратегічне планування / Strategic planning
Управління державними програмами та проектами / Management of
government programs and projects
Управління публічними фінансами / Public Finance Management
3. Практична підготовка
Практична підготовка / Practical training
4. Атестація
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи та захист / Preparation of
Final Qualification Paper and Defence
Підготовка до Єдиного державного кваліфікаційного іспиту
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