
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
Філософсько-теологічний факультет 

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА  
З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

Галузь знань: 07 – «Управління та адміністрування» 
Спеціальність: 074 – «Публічне управління та адміністрування» 

Спеціалізація: «Місцеве самоврядування» 
Рівень освіти, кваліфікація: «Магістр публічного управління та адміністрування» 

 
Ліцензія на провадження освітньої діяльності за спеціальністю 8.15010009 «Місцеве 

самоврядування» надана рішенням Акредитаційної комісії МОН України від 30 червня 2015 р., 
протокол № 117 (ліцензований обсяг – 35 осіб). 

Термін навчання – 1,5 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, 
магістра) 

Форма навчання – денна 
Вартість навчання – 13500 грн./рік станом на 2015 р. (на 2016 р. вартість буде відома в 

червні 2016 р.) 
Місія магістерської програми: Професійна підготовка висококваліфікованих, 

відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати і 
реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські 
функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з 
метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, 
сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів. 

Предметом програми є вивчення місцевого самоврядування як специфічної форми 
публічного управління з метою досягнення цілей і завдань держави через діяльність органів 
місцевого самоврядування з урахуванням його політичних, економічних, соціальних, правових, 
організаційних, фінансових та інших аспектів. 

Цільова аудиторія спеціальності: службовці, що працюють в органах виконавчої влади; 
посадові і виборні особи місцевого самоврядування; керівники комунальних служб та 
підприємств; представники громадських організацій та органів самоорганізації населення; 
науковці та освітяни; представники регіональних мас-медіа та ін.  

 
Програма включає такі дисципліни:  
1) Нормативні: «Публічна політика», «Стратегічне управління», «Право в публічному 

управлінні», «Економіка та врядування», «Публічна служба», «Публічна комунікація і ділова 
мова в публічному управлінні», «Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека», 
«Державна політика в соціогуманітарній сфері», «Електронне урядування та документообіг», 
«Планування розвитку територіальних громад». 

2) Вибіркові: «Місцеве самоврядування в Україні та світі», «Виборча система на місцевому 
рівні», «Муніципальний менеджмент», «Депутатська діяльність на місцевому рівні», «Кадрова 
політика в системі місцевого самоврядування», «Управління фінансовими ресурсами 
територіальної громади», «Управління комунальною власністю», «Адміністративні послуги у 
муніципальному секторі», «Система управління якістю в органах місцевого самоврядування», 
«Організація курортно-туристичної діяльності в регіоні». 

Опанування цих дисциплін дасть змогу випускникам набути таких компетентностей: 
Ø розробка та організація впровадження управлінських рішень щодо підвищення 

ефективності реалізації функцій та повноважень органів місцевого самоврядування; 



Ø розробка пропозицій щодо вдосконалення чинної нормативно-правової бази у сфері 
місцевого самоврядування на основі виявлених ознак її недосконалості за результатами 
вивчення та аналізу ефективності діючих нормативно-правових документів, існуючої 
практики регулювання суспільних відносин та досвіду зарубіжних країн; 

Ø розробка та впровадження нормативних документів, що регламентують діяльність 
органів місцевого самоврядування, структурного підрозділу (статут територіальної 
громади, регламент ради, положення про постійні комісії, тощо); 

Ø розробка та впровадження методів удосконалення організаційної складової виборчого 
процесу на місцевому рівні; 

Ø володіння методами та механізмами надання управлінських послуг, публічно-
приватного партнерства тощо. 

Підготовку здійснює випускова кафедра соціології. Навчальний процес забезпечують 
16  фахівців –  учені і практики як з Чернівецької області,  так і з інших міст України,  зокрема 
Києва та Івано-Франківська, серед яких: 8 докторів наук, професорів і 8 кандидатів наук, 
доцентів.  

У розпорядженні студентів – сучасні навчальні аудиторії, комп'ютерний клас, бібліотеки з 
необхідною навчально-методичною, науковою літературою, періодичними виданнями. За час 
навчання студенти проходять стажування (магістерську практику) в органах державної влади та 
місцевого самоврядування. Викладачі та студенти приймають активну участь у роботі 
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, досліджують актуальні 
проблеми суспільного життя Буковини, цікаво співпрацюють та активно відпочивають. 

 
ПІД ЧАС ВСТУПУ АБІТУРІЄНТ ПОДАЄ ТАКІ ДОКУМЕНТИ: 

1) заява про вступ встановленого зразка (подається особисто); 
2) документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до 
нього (та їх копії);  
3) копії паспорта – 1-а, 2-а та сторінка, де вказана реєстрація; 
4) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 
5) копію військового квитка чи посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних); 
6) 4 фотокартки розміром 3 x 4 ; 
7) 3 конверти (1 звичайний з марками, 1 звичайний без марок, 1 формату А5 без марок); 
8) папку для документів на зав’язках. 

Чіткі ксерокопії документів повинні бути чорно-білими і завіряються приймальною комісією 
університету або в установленому порядку. При поданні копій документів пред’явлення 
оригіналів документів обов’язкове! 

Прийом документів: з 4 липня до 17 години 22 липня 2016 р.  
ВСТУПНІ ІСПИТИ: 

· Співбесіда із сучасних проблем публічного управління України (усно). 
· Іноземна мова (тестування письмово). 
· Фаховий іспит (комп’ютерне тестування). 

Терміни проведення вступних іспитів – з 23 липня до 31 липня 2016 р. 
 
Докладніша інформація за телефонами: кафедра соціології: 0372-584703; деканат ФТФ: 

0372-584826; приймальна комісія: 0372-584711 або за адресою:  кафедра соціології,  вул.  
Коцюбинського, 2, корпус 6, ауд. 25, м. Чернівці, 58012. 

ЛАСКАВО ПРОСИМО!  


