
Перелік профілізацій 

(блоків навчальних дисциплін за вибором) 

зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

 

 

  

Назва профілізації 

(блоку вибіркових навчальних дисциплін) 

Розподіл балів за кожним блоком 
дисциплін 

0 балів - не 
зацікавив 

1 бал - 
нейтральне 
ставлення 

2 бали - 

викликає 

інтерес 
Стратегічне управління в публічній сфері 

   

Інформаційно-аналітична складова публічного 

управління 

   

Глобальне врядування і міжрівневі відносини у 

публічному управлінні 

   

Економічна інтеграція та сталий розвиток в умовах 

глобалізації 

   

Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми 

розвитку регіонального управління 

   

Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми 

розвитку місцевого самоврядування 

   

Законотворчий процес і нормотворча діяльність 

органів публічної влади 

   

Механізми забезпечення національної безпеки  
   

Демократія участі та комунікації в публічному 

управлінні 

   

Концептуальні засади електронного врядування 
   

 

 

 

Слухач    

 (підпис)  (П.І.Б. слухача) 

 



Перелік профілізацій 

(блоків навчальних дисциплін за вибором) 

зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

 

Назва профілізації 

(блоку вибіркових навчальних дисциплін) 

Визначення профілізацій за 

пріоритетом їх вивчення 
Стратегічне управління в публічній сфері 

 

Інформаційно-аналітична складова публічного управління 
 

Глобальне врядування і міжрівневі відносини у публічному 

управлінні 

 

Економічна інтеграція та сталий розвиток в умовах 

глобалізації 

 

Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми розвитку 

регіонального управління 

 

Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми розвитку 

місцевого самоврядування 

 

Законотворчий процес і нормотворча діяльність органів 

публічної влади 

 

Механізми забезпечення національної безпеки  
 

Демократія участі та комунікації в публічному управлінні 
 

Концептуальні засади електронного врядування 
 

 
 
 
 
Слухач    

 (підпис)  (П.І.Б. слухача) 

 
 



Перелік навчальних дисциплін 

(блоків навчальних дисциплін) за вибором 

зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», 

освітньо-професійної програми доктор філософії 

для здобувачів освітнього ступеня «доктор філософії з публічного управління та 

адміністрування» 202_ року вступу 

 ____________________ форми навчання на 20 __ -20 __ навчальний рік 

 

 

 

 

 

 

Слухач 

   

 (підпис)  (П.І.Б. слухача) 

 

№ 

з/п 

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

(Блоку) 

Назва навальної дисципліни (Блоку) 

Вибір 

(робиться 

позначенням) 

1 ВБ 1 Стратегічне управління в публічній сфері 
 

2 ВБ 2 Інформаційно-аналітична складова публічного 

управління 

 

3 ВБ 3 Глобальне врядування і міжрівневі відносини у 

публічному управлінні 

 

4 ВБ 4 Економічна інтеграція та сталий розвиток в умовах 

глобалізації 

 

5 ВБ 5 Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми 

розвитку регіонального управління 

 

6 ВБ 6 Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми 

розвитку місцевого самоврядування 

 

7 ВБ 7 Законотворчий процес і нормотворча діяльність 

органів публічної влади 

 

8 ВБ 8 Механізми забезпечення національної безпеки  
 

9 ВБ 9 Демократія участі та комунікації в публічному 

управлінні 

 

10 ВБ 10 Концептуальні засади електронного врядування 
 

 


