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Стань частиною управлінської еліти країни!

Ми готуємо фахівців, які володіють знаннями про функціонування сучасних економічних
систем, здатних розв’язувати складні завдання та приймати управлінські рішення у сфері
публічного адміністрування. Сучасні державотворчі процеси в Україні та світі формують
значний попит на кваліфіковані кадри, які зможуть впроваджувати ефективні програми
економічного зростання села, міста, області та всієї країни, використовуючи найкращий
іноземний досвід.

Лідерство Кар‘єра Управління
Беріть участь в соціально-
економічних перетвореннях
країни, будьте рушійною силою
прогресу суспільного ладу! 

Забезпечіть собі кар‘єру
держслужбовця!

Створюйте та управляйте
масштабними проєктами розвитку
регіональних економічних систем

Дніпро, вул. Чернишевського 24А, аудит. В-500 
+38 (056) 756 33 60       
+38 (099) 208 72 03  (Анна Вадимівна)
+38 (095) 197 09 95  (Світлана Олегівна)
intern.econom@pgasa.dp.ua

@mepua.pdaba

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ

МАГІСТР: ОПП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ»



Зв‘яжіться з нами:

ЩО Я БУДУ ВИВЧАТИ?

Дніпро, вул. Чернишевського 24А, аудит. В-500 
+38 (056) 756 33 60 
+38 (099) 208 72 03 (Анна Вадимівна)
+38 (095) 197 09 95 (Світлана Олегівна)
intern.econom@pgasa.dp.ua

@mepua.pdaba

Публічне управління та адміністрування
(бакалавр)
Публічна служба (бакалавр)
Кадрова політика в державній службі (бакалавр)
Державне та регіональне управління (бакалавр)
Публічне адміністрування в країнах ЄС
(бакалавр)
Електронне урядування (бакалавр)
Інтелектуальна економіка та цифрові
трансформації управління (бакалавр)
Біоекономіка та концепція нульових відходів
(бакалавр)

ДЕ Я ЗМОЖУ ПРАЦЮВАТИ?

Менеджери (керівники) з регіонального розвитку;
Керівники та провідні спеціалісти департаментів, служб державних органів влади обласного та місцевого рівня;
Керівники державних установ та підприємств;
Провідні спеціалісти в міжнародних фондах регіонального розвитку;
Керівники регіональних проєктів та програм.

МІЖНАРОДНИЙ ДИПЛОМ MBA!

Магістр менеджменту та адміністрування підприємств, у співпраці з Університетом Нант (Франція);
Магістр державного управління, в партнерстві з Університетом Льєж (Бельгія);

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури та Спеціалізована установа Франкофонії з Адміністрації та
Менеджменту (ESFAM–AUF) – інститут Асоціації франкомовних університетів (AUF), м. Софія, Болгарія, підписали угоду про
міжнародне співробітництво, у рамках якої студенти-магістри ПДАБА мають можливість навчатись в ESFAM–AUF та отримати
диплом магістра провідних вищих навчальних закладів Франції та Бельгії в сфері управління адміністративними ресурсами і
підприємствами за п’ятьма програмами, серед яких за спеціальністю:

У співробітників підприємств та ПДАБА є можливість відвідати окремі модулі з курсів лекцій з подальшою видачею відповідних
підтверджуючих документів.

ЗНО

ЗНО1 Українська мова та література
ЗНО2 Математика
ЗНО3 Фізика / Хімія / Іноземна мова / Історія України / Географія / Біологія
                                
                                                         Конкурсний бал розраховується за формулою:  
                                                  0,3 * ЗНО1 + 0,3 * ЗНО2 + 0,3 * ЗНО3 + 0,1 * Атестат

051 ЕКОНОМІКА 
(БАКАЛАВР: ОПП МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС)                                                     
292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
(БАКАЛАВР: ОПП МІЖНАРОДНА ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ)
(БАКАЛАВР: ОПП МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ)
(МАГІСТР: ОПП МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС)

КАФЕДРА МЕПУА ТАКОЖ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Технології прийняття рішень в публічному
управлінні (магістр)
Розвиток електронного урядування та
електронної демократії (магістр)
Україна в геополітичному просторі та системі
міжнародної безпеки (магістр)
Актуальні проблеми місцевого самоврядування
в Україні (магістр)
Соціальна відповідальність та сталий
екологозбережуючий розвиток (магістр)
Україна в геополітичному просторі та системі
міжнародної безпеки (магістр)

https://esfam.auf.org/
https://esfam.auf.org/

