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Отриманий р�вень осв�ти повн�стю в�дпов�дає
квал�ф�кац�йним вимогам закон�в України
“Про державну службу” та “Про службу в
органах м�сцевого самоврядування”.

“Публ�чне управл�ння та адм�н�стрування” є
м�жгалузевою спец�альн�стю, що забезпечує
високопрофес�йну п�дготовку фах�вц�в, як� волод�ють
знаннями та вм�ннями, потр�бними для управл�ння
соц�альними й економ�чними процесами на
державному, рег�ональному та м�сцевому р�внях,
мають сформован� навички п�дготовки й ухвалення
управл�нських р�шень у публ�чн�й сфер�.

Навчальний процес базується на
систем� загальнонаукових та
спец�альних метод�в, профес�йних
методиках � технолог�ях, як� потр�бн�
для забезпечення ефективної
управл�нської д�яльност�.



Близько 2 тисяч випускник�в-маг�стр�в �з
публ�чного управл�ння й адм�н�стрування
100% працевлаштування в державному
управл�нн� та м�сцевому самоврядуванн�
Викладач�-практики з досв�дом роботи в
�нституц�ях влади, досв�дом проєктної та
трен�нгової д�яльност�
Участь у конференц�ях, круглих столах,
сем�нарах, публ�чних обговореннях
проблем державного управл�ння
Стажування в �нституц�ях рег�онального
управл�ння та м�сцевого самоврядування
в Україн� та закордоном

Переваги
спец�альност�



Фахов� компетентност� маг�стр�в �з
публ�чного управл�ння та адм�н�стрування

здатн�сть орган�зовувати д�яльн�сть орган�в публ�чного управл�ння
здатн�сть визначати показники сталого розвитку
здатн�сть представляти органи публ�чного управл�ння та
налагоджувати ефективн� комун�кац�ї

здатн�сть самост�йно готувати нормативно-правов� акти
здатн�сть орган�зувати систему е-документооб�гу в
орган�зац�ї та впроваджувати електронне урядування
здатн�сть забезпечувати належний р�вень якост�
управл�нських продукт�в
здатн�сть розробляти стратег�чн� документи розвитку
здатн�сть розробляти � впроваджувати �нновац�йн� проєкти
здатн�сть анал�зувати проблеми, зд�йснювати постановку
ц�лей � завдань, обирати спос�б � методи досл�дження, а
також оц�нювати його як�сть



Багатор�вневе врядування
Інституц�ональне та правове
забезпечення публ�чного
управл�ння
Публ�чна пол�тика
Економ�чне врядування та
публ�чн� ф�нанси
Інновац�ї, стратег�ї та проєкти в
публ�чному управл�нн�
Управл�ння людськими ресурсами
в систем� публ�чної служби
Психолог�я управл�ння
Економ�ко-анал�тична д�яльн�сть
публ�чного службовця
Електронне врядування та
електронна демократ�я
Запоб�гання корупц�ї

Навчальн�
дисципл�ни:



Подальш� можливост� випускника(-ц�)
маг�стратури

в органах державної влади,
центральних � м�сцевих органах
виконавчої влади, органах м�сцевого
самоврядування;
в орган�зац�ях громадянського
сусп�льства й �нших неприбуткових
орган�зац�ях;
на п�дприємствах, установах �
орган�зац�ях р�зних форм власност�;
в м�жнародних орган�зац�ях � їх
представництвах в Україн�.

Працювати на посадах кер�вник�в �
фах�вц�в:

Продовжувати навчання за
трет�м осв�тньо-науковим
р�внем вищої осв�ти
(доктор ф�лософ�ї)



Персонал кафедри публ�чного управл�ння та адм�н�стрування - навчайся в кращих!
7 доктор�в наук, професор�в � 13 кандидат�в наук, доцент�в,

за сум�сництвом спец�ал�зован� дисципл�ни викладають
8 доктор�в наук, професор�в � 11 кандидат�в наук, доцент�в



Івано-Франк�вський нац�ональний техн�чний
ун�верситет нафти � газу - це висока як�сть осв�ти та

європейський п�дх�д до наукової д�яльност�!
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