
Спеціалізація  
"УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ 

РОЗВИТКОМ" 
 За цією спеціалізацією здійснюється 
підготовка лідерів у сфері 
регіонального управління, спроможних 
генерувати ідеї та брати 
відповідальність за подолання 
викликів, які постають перед сучасними 
регіонами, фахівців із системним 
мисленням, здатних забезпечувати 
регіональний розвиток, здійснювати 
управління процесами децентралізації 
та демократичного врядування, 
організовувати координовану 
діяльність в умовах багаторівневого 
управління. 

Дисципліни спеціалізації: 
 Фінансово-економічний та 

ресурсний потенціал регіону  
 Прогнозування та просторовий 

розвиток регіону  
 Планування та маркетинг територій  
 Проектування та інновації 

в регіональному управлінні 
 Антикризові технології та логістика 

в регіональному управлінні 

Спеціалізація 
"МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ" 

 У межах спеціалізації здійснюється 
професійна підготовка посадових і 
виборних осіб місцевого само-
врядування, службовців органів 
місцевого самоврядування, представ-
ників громадського сектору, здатних 

об’єднувати територіальні громади задля 
розв’язання завдань їх розвитку, 
здійснювати управління на засадах 
лідерства, партнерства і доброго 
врядування, ініціювати та впроваджувати 
необхідні суспільству зміни. 

Дисципліни спеціалізації: 
 Децентралізація та розвиток місцевого 

самоврядування 
 Формування та організація роботи 

органів місцевого самоврядування 
 Демократія участі та організація 

надання послуг населенню 
 Матеріально-фінансова основа 

місцевого самоврядування 
 Планування територій та місцевий 

економічний розвиток  

Спеціалізація 
"УПРАВЛІННЯ МІСТОМ" 

 Спеціалізація забезпечує комплексну 
підготовку міських голів, громадських та 
політичних діячів, які претендують на роль 
керманичів міст, а також їх команд для 
управління містами в умовах 
децентралізації за сучасними стандартами 
публічного управління. Ви отримаєте 
навички здійснення ефективного 
місцевого самоврядування, уміння 
побудувати систему управління містом, 
залучення громади до процесу прийняття 
рішень, стратегічного і проектного 
менеджменту, планування, застосування 
сучасних інструментів економічного 
розвитку територій, підтримки бізнесу, 
комунікацій і медіації, створення системи 
управління знаннями, роботі в команді та 

розуміння інших інноваційних 
технологій, станете професійними сіті-
менеджерами.  

Дисципліни спеціалізації: 
 Місто як об’єкт публічного управління 
 Стратегії та фінансове забезпечення 

розвитку міста  
 Стимулювання економічного розвитку 

та брендинг міста  
 Розвиток міської інфраструктури 

та управління соціальними процесами 
в місті  

 Екологізація міського розвитку  

Спеціалізація  
"БАГАТОРІВНЕВЕ ВРЯДУВАННЯ" 

 За цією спеціалізацією здійснюється 
підготовка інноваційно орієнтованих та 
ініціативних вищих керівних кадрів, 
спроможних здійснювати діяльність в 
межах інклюзивних моделей управління 
державою, а саме за участю політичних, 
соціальних та економічних партнерів 
наднаціонального, національного, 
регіонального та місцевого рівнів 
протягом усього циклу політики задля 
отримання спільних додаткових ефектів 
і результатів. 

Дисципліни спеціалізації: 
 Інституційне забезпечення 

багаторівневого врядування  
 Лідерство та ухвалення рішень 

у багаторівневому врядуванні  
 Цифрове багаторівневе врядування 
 Територіальне співробітництво 
 Проектування багаторівневої 

взаємодії 



Переваги навчання у нас: 

 Супер-колектив високопрофесійних 
викладачів з великим досвідом роботи в 
органах державної влади і місцевого 
самоврядування; усі викладачі 
стажувалися за кордоном, сертифіковані 
як тренери з навчання дорослих і 
регулярно підвищують свою професійну 
і викладацьку кваліфікацію 

 Індивідуальний підхід до навчання 
у малих групах (до 15 осіб) 

 Сучасні світові методи навчання 
дорослих: дебати, аналіз кейсів, ділові 
та рольові ігри, розробка і захист 
реальних проектів тощо 

 Проведення низки навчальних занять 
в органах виконавчої влади та органах 
місцевого самоврядування 

 Повний комплект навчально-
методичних матеріалів (підручники, 
навчальні посібники, презентації, 
конспекти лекцій, тощо, у друкованому й 
електронному форматі), розроблені 
викладачами кафедри, до усіх 
навчальних дисциплін кафедри  

 Стажування і можливості праце-
влаштування в органах публічної влади  

 Фахова консультативна підтримка і 
сприяння опублікуванню наукових 
праць у фахових виданнях з державного 
управління 

 Подальший вступ до аспірантури і 
докторантури 

 Забезпечення монографіями викладачів 
кафедри та іншою науково-методичною 
літературою з найбільш сучасною та 
актуальною інформацією у сфері 
державного управління та місцевого 
самоврядування 

ВВттііллииммоо  ммррііїї  

ррааззоомм!!  
 

Професійно розбудовуй свою 
кар’єру, громаду, регіон, державу! 

 

 
Контактна інформація 

 

03057  м. Київ, вул. Антона Цедіка 
(колишня Ежена Потьє), буд. 20, к. 318 

від метро «Шулявська» проїхати одну 
зупинку до «Гарматної», далі 10 хвилин 
пішки 
 
GPS:   50.460444,  30.433333 
 
Сайт кафедри:  

http://ukrregion.org.ua 
 

 
 
 
 
 
 
 

Фейсбук: 
https://www.fb.com/krumsum/  

 

Телефон (044) 456-82-77 
mistoua@gmail.com 

 
Сайт Національної академії:  

http://www.academy.gov.ua  

 

Національна академія  
державного управління  
при Президентові України 
 

 
 

ЗАПРОШУЄ КАФЕДРА 
РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

ТА УПРАВЛІННЯ МІСТОМ  

 

Пропонуємо здобути кваліфікацію 
магістра публічного управління 

та адміністрування за спеціалізаціями  

 Управління регіональним 
розвитком 

 Місцеве самоврядування 
 Управління містом  
 Багаторівневе врядування 

 
Термін навчання:  

 18 місяців за денною формою, 
 30 місяців за вечірньою або 

заочною формою. 
 
Навчання як за державним 
замовленням, так і за контрактом. 

http://ukrregion.org.ua/
https://www.fb.com/krumsum/
mailto:mistoua@gmail.com
http://www.academy.gov.ua/

