
 

Національної академії державного управління при Президентові України 

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ліцензія АЕ № 636813 від 19.06.2015, IV рівень акредитації 

 

Магістерська підготовка  

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

з наданням кваліфікації  

«магістр публічного управління та адміністрування» 

 

Форми навчання: денна, заочна та заочна з елементами дистанційної 

за державним замовленням та за договором 

 

Одеський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України (далі – інститут) 

готує кадри фахово- і світоглядно підготовлені до активної професійно-

компетентної, інноваційно-творчої роботи в нових умовах: демократії, 

економічної та політичної конкуренції, глобалізації. 

Слухач отримує можливість оволодіти найсучаснішими знаннями у 

сфері публічного управління, ознайомитися із зарубіжним досвідом публічного 

адміністрування, надання адміністративних послуг. 

Випускник оволодіває новітніми технологіями управлінської та 

аналітико-прогностичної діяльності, набуває навичок з розробки і 

обґрунтування вибору найбільш ефективних рішень, вміння працювати  

«в команді», готовності до співробітництва та вирішення конфліктів. 

Системні, фундаментальні знання і навички, отримані під час 

навчання, допоможуть кар'єрному зростанню як в органах влади, так і в 

приватному секторі. А колективний досвід слухачів, які працюють в різних 

сферах та на різних посадах у владі та в бізнесі, відкриває нові, іноді 

непередбачувані можливості. 

Денна форма навчання 

Слухачі проходять стажування в центральних і місцевих органах 

публічної влади. Це дозволяє залучати їх до виконання практичних завдань 

різних категорій складності, збагатити професійні знання, вміння та навички. 

Випускники працевлаштовуються згідно за договорами-направленнями.  

Під час навчання слухачі опановують одну з європейських мов 

(англійську, німецьку, французьку), мають можливість брати участь у 

закордонних стажуваннях. 



Слухачам денної форми навчання за держзамовленням виплачується 

стипендія, розмір якої визначено відповідною постановою Кабінету Міністрів 

України. 

 

Навчання здійснюється за спеціалізаціями: 

- економічна і фінансова політика та підприємництво; 

- електронне урядування; 

- Європейська інтеграція в умовах глобального врядування; 

- місцеве самоврядування; 

- політика та управління у сфері культури; 

- право в публічному управлінні; 

- публічна політика у сфері соціального і гуманітарного розвитку; 

- публічне управління у сфері охорони здоров’я; 

- регіональне управління. 

 

Приймальна комісія працює за адресою: 

65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22 (площа 10 Квітня) 

тел. (048) 729-76-12, 729-76-11, факс (048) 729-76-13, е-mail: 

priem@oridu.odessa.ua 

 


