
 



І Преамбула 

Розроблено науково-методичною комісією спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» у складі: 

1. Довженко Валентина Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри

економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління 

2. Захаріна Оксана Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри

економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління 

Гарант освітньої програми: Якобчук Валентина Павлівна, к.е.н., 

професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та 

публічного управління 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 

1. Міжрегіональне управління Нацдержслужби у Вінницькій,

Житомирській та Хмельницькій областях 

2. Управління агропромислового розвитку Житомирської ОДА

3. Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад

4. Станишівська сільська об'єднана територіальна громада
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування»  

 

ІІ. Загальна характеристика  
 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Ступінь вищої освіти Бакалавр  

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність  281 Публічне управління та адміністрування  

Обмеження щодо форм 

навчання  

Немає  

Освітня кваліфікація  Бакалавр публічного управління та адміністрування за 

спеціалізацією державна служба та місцеве самоврядування 

Кваліфікація в 

дипломі  

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Спеціальність – Публічне управління та адміністрування 

Спеціалізація – Державна служба та місцеве самоврядування 

Освітня програма – Публічне управління та адміністрування 

Опис предметної 

області  

Об’єкт вивчення та/або діяльності − вся сфера публічного 

управління та адміністрування. 

Ціль навчання: підготовка фахівців з публічного управління 

та адміністрування, здатних використовувати набуті 

компетентності в межах професійної діяльності, розв’язувати 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування або в процесі 

навчання. 

Теоретичний зміст предметної області: термінологія, наукові 

концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, 

управління на загальнодержавному, регіональному та 

місцевому рівнях і адміністрування у всіх сферах діяльності. 

− Формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок в 

управлінні та адмініструванні організаціями (установами) 

публічного сектору. 

− Вивчення моделей, механізмів та інструментів управління 

розвитком територіальних громад. 

− Підготовка фахівців, здатних надавати публічні послуги, їх 

роль у співучасті неурядових організацій, територіальних 

громад та участі громадськості в управлінні. 

− Формування у студентів системи науково-теоретичних знань 

з інтелектуальної власності, визначення та розкриття основних 

понять, категорій та інститутів, напрямів розвитку і 

вдосконалення управління інтелектуальною власністю. 

− Поєднання теоретичної підготовки студентів з практикою. 

Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з 

управління державними і муніципальними установами, 

громадськими об’єднаннями та некомерційними організаціями, 

використовуючи механізми електронного урядування в різних 

сферах публічного адміністрування. 

Методи, методики та технології наукового пізнання, 

управління та прийняття рішень, аналітичної обробки 

інформації, організаційно-технологічного та правового 

забезпечення, електронного урядування. 

https://decentralization.gov.ua/gromada/1240
https://decentralization.gov.ua/gromada/1240


− Аналіз та синтез, діалектика, наукова абстракція, аналогія та 

співставлення, порівняння, історичний та логічний, 

узагальнення, 

системний підхід, конкретизація, оцінка, планування, 

моделювання, прогнозування, спостереження, систематизація, 

контроль тощо. 

− Одержання знань щодо загальнонаукових та спеціальних 

методів публічного управління розвитком територіальних 

громад, управління інтелектуальною власністю, а також 

публічного управління та адміністрування в цілому. 

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні та 

комунікаційні бази даних, системи підтримки прийняття 

управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення та 

Internet-ресурси. 
Академічні права 

випускників 

Мають право продовжувати навчання на другому 

(магістерському) рівні магістерської освіти  

 

ІІІ Академічні кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня вищої освіти 

бакалавр публічного управління та адміністрування 

 

Обсяг освітньої 

програми 

- на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів 

ЄКТС; 

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 

отримані в межах попередньої освіти програми підготовки 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста): 

- за спеціальностями галузі знань 07 Управління та 

адміністрування та 051 «Економіка» не більше, ніж 90 кредитів 

ЄКТС; 

- за іншими спеціальностями не більше, ніж 60 кредитів 

ЄКТС. 

Мінімум 50 % обсягу освітньої програми спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом 

вищої освіти.  

 

ІV Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування в процесі професійної діяльності або в процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

відповідної галузі і характеризується комплексністю й 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

2. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

3. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 



наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

6. Здатність працювати в команді.  

7. Здатність планувати та управляти часом.  

8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

11. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

12. Навички міжособистісної взаємодії.  

13. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів діяльності). 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

спеціальності 

1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й 

розв’язання конфліктів.  

2. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та 

використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.  

3. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових 

та морально-етичних норм поведінки.  

4. Здатність використовувати в процесі підготовки і 

впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ.  

5. Здатність використовувати систему електронного 

документообігу.  

6. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських процесів із використанням 

сучасних інформаційних ресурсів та технологій.  

7. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани 

управлінської діяльності.  

8. Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх 

впроваджувати.  

9. Здатність впроваджувати інноваційні технології.  

10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері 

публічного управління та адміністрування.  

11. Здатність у складі робочої групи проводити прикладні 

дослідження в сфері публічного управління та адміністрування. 

 

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, 

політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.  

2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування 

українською мовою.  

3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.  



4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного 

управління та адміністрування.  

5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування.  

6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства 

у сфері публічного управління та адміністрування.  

7. Уміти організовувати та брати участь у 

волонтерських/культурноосвітніх/спортивних проектах, спрямованих на 

формування здорового способу життя / активної громадянської позиції.  

8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та 

реалізації управлінських рішень. 

9. Знати основи електронного урядування.  

10.Уміти користуватися системою електронного документообігу.  

11.Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити 

висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.  

12.Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами 

державної влади і місцевого самоврядування.  

13.Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого 

розвитку.  

14.Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних 

умов.  

15.Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної 

діяльності.  

16.Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних 

досліджень у професійній діяльності. 

 

VІ Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

У кваліфікаційній роботі має бути досліджено проблему у 

сфері публічного управління та адміністрування із 

застосуванням теорії та наукових методів управління. 

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного 

плагіату, фальсифікації та списування. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному 

сайті або в репозитарії закладу вищої освіти або його 

підрозділу. 

Вимоги до 

кваліфікаційного 

екзамену  

Атестаційний екзамен має оцінювати рівень досягнень 

результатів навчання, визначених стандартом та цієї 

освітньою програмою. 

 

 



VП. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про 

організацію освітнього процесу, Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості вищої освіти в Університеті функціонує система 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

Принципи та 

процедури 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

Принципи забезпечення якості вищої освіти: 

 відповідність національним та європейським стандартам 

якості вищої освіти; 

 автономність Університету, як відповідального за 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти; 

 системність та процесний підхід до управління якістю 

освітнього процесу; 

 комплексність в управлінні процесом контролю якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

 системність у здійсненні моніторингових процедур з 

якості; 

 безперервність підвищення якості вищої освіти. 

Процедури забезпечення якості вищої освіти: 

 здійснення моніторингу та періодичного перегляду         

освітньої програми; 

 щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних і педагогічних працівників та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному 

веб-сайті Університету, на інформаційних стендах та в будь-

який інший спосіб; 

 забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників; 

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу, у тому числі самостійної 

роботи студентів, за освітньою програмою; 

 забезпечення наявності інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім процесом; 

 забезпечення публічності інформації про освітню 

програму, ступінь вищої освіти та кваліфікацію; 

 забезпечення дотримання академічної доброчесності 

працівниками та здобувачами вищої освіти, у тому числі 

створення і забезпечення функціонування ефективної 

системи запобігання та виявлення академічного плагіату; 

 інші процедури та заходи 



Моніторинг та 

періодичний 

перегляд 

освітньої 

програми 

Освітня програма має відповідати вимогам стандарту вищої 

освіти. Періодичний перегляд освітньої програми 

здійснюється за критеріями, які формулюються у результаті 

зворотного зв’язку із науково-педагогічними працівниками, 

студентами, випускниками, роботодавцями, а також 

внаслідок прогнозування розвитку галузі, потреб суспільства 

Щорічне 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти 

Система оцінювання здобувачів вищої освіти включає 

здійснення таких контрольних заходів: вхідного, поточного, 

модульного (рубіжного), підсумкового та відстроченого 

контролю 

Щорічне 

оцінювання 

науково-

педагогічних 

працівників 

Оцінювання науково-педагогічних працівників проводиться 

на підставі ключових показників, визначених з урахуванням 

їх посадових обов’язків (виконання навчальної, методичної, 

наукової, організаційної роботи та інших трудових 

обов’язків) 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних і 

науково-

педагогічних 

працівників 

Педагогічні і науково-педагогічні працівники підвищують 

кваліфікацію та проходять стажування в Україні або за 

кордоном не рідше одного разу на п’ять років. 

В Університеті реалізуються власні програми підвищення 

кваліфікації (семінари, тренінги, вебінари, «круглі столи» 

тощо). Працівникам, які пройшли стажування або 

підвищення кваліфікації, видається відповідний документ 

Наявність 

необхідних 

ресурсів для 

організації 

освітнього 

процесу 

Ресурсами для організації освітнього процесу за освітньою 

програмою є: 

 стандарт вищої освіти; 

 індивідуальний навчальний план; 

 робочі програми навчальних дисциплін; 

 програми навчальної, виробничої та інших видів практик; 

 інші ресурси (підручники і навчальні посібники; 

інструктивно-методичні матеріали до семінарських, 

практичних і лабораторних занять; завдання для самостійної 

роботи тощо). 

Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності дотримуються вимоги до кадрового, матеріально-

технічного та інформаційного забезпечення освітньої 

діяльності 

Наявність 

інформаційних 

систем для 

ефективного 

управління 

освітнім 

процесом 

Ефективному управлінню освітньою діяльністю сприяють: 

 Єдина державна електронна база з питань освіти; 

 пакет «Деканат», який включає модуль «Навчальний 

план», модуль «Навчальний процес» і модуль «Розклад»; 

 система дистанційного навчання на платформі Moodle для 

організації самостійної роботи студентів; 

 електронний архів; 

 кампусна комп’ютерна мережа, яка складається з 



2 корпоративних мереж, що включають 7 локальних мереж і 

36 точок бездротового доступу до мережі Інтернет; 

 інші інформаційні системи 

Забезпечення 

публічності 

інформації про 

освітню 

програму, 

ступінь вищої 

освіти та 

кваліфікацію 

Публічність інформації про освітню програму, ступінь 

вищої освіти та кваліфікацію забезпечується шляхом: 

 оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті 

Університету; 

 розміщення інформації на інформаційних стендах; 

 в інший спосіб відповідно до чинного законодавства 

Забезпечення 

дотримання 

академічної 

доброчесності 

Процедури та заходи забезпечення дотримання академічної 

доброчесності: 

 розробка та введення в дію Положення про академічну 

доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в 

Університеті; 

 проведення комплексу відповідних профілактичних 

заходів в Університеті; 

 здійснення контролю за дотриманням академічної 

доброчесності працівниками та здобувачами вищої освіти, 

у тому числі шляхом перевірки на плагіат, із використанням 

відповідної програми, кваліфікаційних робіт, дисертацій та 

авторефератів, монографій, підручників і посібників, 

рукописів статей і тезів доповідей, курсових робіт (проектів) 

тощо; 

 у разі виявлення академічного плагіату автори несуть 

відповідальність відповідно до чинного законодавства 

 

 

VIІI Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт 

вищої освіти  
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4. Закон України від 10.12.2015 № № 889-VIII «Про державну 

службу» (редакція від 20.01.2018) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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2. Перелік компонент освітньої 

програми та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 
Код 

компо-

ненти 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти освітньої програми 

Цикл загальної підготовки 

ЗП 1 Історія та культура України 4,0 залік 

ЗП 2 Філософія  4,0 залік 

ЗП 3 Українська мова за професійним спрямуванням 4,0 екзамен 

ЗП 4 Ділова іноземна мова 14,0 залік, екзамен 

ЗП 5 Фізичне виховання 8,0 залік 

ЗП 6 Економічна теорія 6,0 екзамен 

ЗП 7 Безпека життєдіяльності та охорона праці 4,0 залік 

ЗП 8 Макроекономіка 7,0 екзамен, КР 

ЗП 9 Вища математика 6,0 екзамен 

ЗП 10 Статистика 5,0 екзамен 

ЗП 11 Мікроекономіка 6,0 екзамен 

ЗП 12 Сучасні теорії публічного управління 4,0 екзамен 

ЗП 13 Історія економіки та економічної думки 5,0 екзамен 

ЗП 14 Менеджмент  4,0 залік 

Разом за циклом загальної підготовки 81,0  

Цикл професійної підготовки 

ПП 1 Економіка державного сектора 6,0 екзамен 

ПП 2 
Правові основи публічного управління та 

адміністрування 
5,0 екзамен 

ПП 3 Соціально-економічне планування і прогнозування 5,0 залік 

ПП 4 Адміністративний менеджмент 4,0 екзамен 

ПП 5 Державна політика в сфері безпеки 5,0 залік 

ПП 6 Маркетинг в публічній діяльності 4,0 екзамен 

ПП 7 Публічне адміністрування 5,0 екзамен, КР 

ПП 8 Публічні фінанси 4,0 залік 

ПП 9 Державне регіональна політика 4,0 екзамен 

ПП 10 Облік і аудит 5,0 екзамен 

ПП 11 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 4,0 залік 

ПП 12 Управлінський консалтинг 4,0 екзамен 

ПП 13 Адміністративне право 5,0 екзамен 

ПП 14 Конституційне право 4,0 залік 

ПП 15 Територіальний бренд-менеджмент 4,0 екзамен 

ПП 16 Кадрове забезпечення державної служби 5,0 залік 

Разом за циклом професійної підготовки 73,0  

Загальний обсяг обов'язкових компонент 154,0  

2. Вибіркові компоненти освітньої програми 

Цикл загальної підготовки 

ЗПВ 1 Інформаційні технології в управлінні 5,0 екзамен 

ЗПВ 2 
Державне регулювання економіки та економічна 

політика 
5,0 екзамен 



1 2 3 4 

ЗПВ 3 Політологія та соціологія 4,0 залік 

ЗПВ 4 Економіка та право інтелектуальної власності 6,0 екзамен 

Разом за циклом загальної підготовки 21,0  

Цикл професійної підготовки 

ППВ1 Публічна політика сталого розвитку 6,0 екзамен 

ППВ 2 Управління проектами 4,0 екзамен 

ППВ 3 
Фінансово-економічні основи державного і 

регіонального управління 4,0 

залік 

ППВ 4 Бізнес планування 4,0 залік 

ППВ 5 Місцеве самоврядування в Україні та світі 6,0 екзамен 

ППВ 6 Управління розвитком територіальних громад 6,0 екзамен, КР 

ППВ 7 Управління конфліктами в системі державної влади 4,0 залік 

ППВ 8 PR-менеджмент 4,0 залік 

ППВ9 Інфраструктурне забезпечення населених пунктів 4,0 екзамен 

ППВ 10 Міжнародна публічна політика 4,0 екзамен 

ППВ 11 
Вступ до фаху. Механізм функціонування публічної 

сфери 
4,0 залік 

Разом за циклом професійної підготовки 50,0  

Загальний обсяг вибіркових компонент 71,0  

3. Практична підготовка 

3.1. Практичні тренінги 

ПТ 1 Економічна теорія 1,0 залік 

ПТ 2 Мікроекономіка 1,0 залік 

ПТ 3 
Державне регулювання економіки та економічна 

політика 
1,0 залік 

ПТ 4 Макроекономіка 1,0 залік 

ПТ 5 Публічне адміністрування 1,0 залік 

ПТ 6 Державна регіональна політика 1,0 залік 

Разом 6,0 залік 

3.2. Виробничі практики 

ВП 1 Виробнича практика за спеціальністю 3,0 екзамен 

ВП 2 Виробнича практика за спеціальністю 4,0 екзамен 

Разом 7,0  

Загальний обсяг практичної підготовки 13,0  

4. Атестація 

КЕ 1 Кваліфікаційний екзамен  1,0 екзамен 

КЕ 2 Кваліфікаційна робота 1,0 робота 

Разом 2,0  

Загальний обсяг освітньої програми 240,0  

 



2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 

 

Номер 

з/п 
Назва дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1-й семестр 

ЗП1 Історія та культура України 4,0 залік 

ЗП4 Ділова іноземна мова  3,0 залік 

ЗП5 Фізичне виховання 2,0 залік 

ЗП6 Економічна теорія 6,0 екзамен 

ЗП9 Вища математика 6,0 екзамен 

ЗП13 Історія економіки та економічної думки 5,0 екзамен 

ППВ11 
Вступ до фаху. Механізм функціонування публічної 

сфери 
4,0 залік 

 Всього у 1-му семестрі 30,0  

2-й семестр 

ЗП4 Ділова іноземна мова  3,0 залік 

ЗП3 Українська мова за професійним спрямуванням 4,0 екзамен 

ЗП5 Фізичне виховання 2,0 залік 

ЗП11 Мікроекономіка 6,0 екзамен 

ЗП14 Менеджмент 4,0 залік 

ПП14 Конституційне право 4,0 залік 

ЗПВ1 Інформаційні технології в управлінні 5,0 екзамен 

ПТ1 Практичний тренінг «Економічна теорія» 1,0 залік 

ПТ2 Практичний тренінг «Мікроекономіка» 1,0 залік 

 Всього у 2-му семестрі 30,0  

3-й семестр 

ЗП2 Філософія 4,0 залік 

ЗП7 Безпека життєдіяльності та охорона праці 4,0 залік 

ЗП8 Макроекономіка 7,0 екзамен, КР 

ЗП10 Статистика 5,0 екзамен 

ПП2 
Правові основи публічного управління та 

адміністрування 
5,0 екзамен 

ЗП5 Фізичне виховання 2,0 залік 

ЗП4 Ділова іноземна мова  3,0 залік 

 Всього у 3-му семестрі 30,0  

4-й семестр 

ЗП12 Сучасні теорії публічного управління 4,0 залік 

ЗП4 Ділова іноземна мова 2,0 залік 

ЗП5 Фізичне виховання 2,0 залік 

ПП4 Адміністративний менеджмент 4,0 екзамен 

ЗПВ3 Політологія та соціологія 5,0 залік 

ЗПВ2 
Державне регулювання економіки та економічна 

політика 
5,0 екзамен 

ЗПВ4 Економіка та право інтелектуальної власності 6,0 екзамен 

ПТ4 Практичний тренінг «Макроекономіка» 1,0 залік 

ПТ3 
Практичний тренінг «Державне регулювання 

економіки та економічна політика» 
1,0 залік 

 Всього у 4-му семестрі 30,0  



5-й семестр 

1 2 3 4 

ЗП4 Ділова іноземна мова  3,0 екзамен 

ПП1 Економіка державного сектора 6,0 екзамен 

ПП3 Соціально-економічне планування і прогнозування 5,0 залік 

ПП16 Кадрове забезпечення державної служби 5,0 залік 

ПП13 Адміністративне право 5,0 екзамен 

ППВ1 Публічна політика сталого розвитку 6,0 екзамен 

 Всього у 5-му семестрі 30,0  

6-й семестр 

ПП7 Публічне адміністрування 5,0 екзамен, КР 

ПП8 Публічні фінанси 4,0 залік 

ПП9 Державна регіональна політика 4,0 екзамен 

ПП11 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 4,0 залік 

ППВ2 Управління проектами 4,0 екзамен 

ППВ4 Бізнес планування 4,0 залік 

ПТ5 Практичний тренінг «Публічне адміністрування» 1,0 залік 

ПТ6 
Практичний тренінг «Державна регіональна 

політика» 
1,0 залік 

ВП1 Виробнича практика за спеціальністю 3,0 залік 

 Всього у 6-му семестрі 30,0  

7-й семестр 

ПП5 Державна політика у сфері безпеки 5,0 залік 

ПП6 Маркетинг в публічній діяльності 4,0 екзамен 

ПП10 Облік і аудит 5,0 екзамен 

ППВ5 Місцеве самоврядування в Україні та світі 6,0 екзамен 

ППВ6 Управління розвитком територіальних громад 6,0 екзамен, КР 

ППВ7 Управління конфліктами в системі державної влади 4,0 залік 

 Всього у 7-му семестрі 30,0  

8-й семестр 

ПП12 Управлінський консалтинг 4,0 екзамен 

ПП15 Територіальний бренд-менеджмент 4,0 екзамен 

ППВ10 Міжнародна публічна політика 4,0 екзамен 

ППВ9 Інфраструктурне забезпечення населених пунктів 4,0 екзамен 

ППВ3 
Фінансово економічні основи державного і 

регіонального управління 
4,0 залік 

ППВ8 PR-менеджмент 4,0 залік 

ВП2 Виробнича практика за спеціальністю 4,0 екзамен 

КЕ1 Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності 1,0 екзамен 

КЕ2 Кваліфікаційна робота 1,0 робота 

 Всього у 8-му семестрі 30,0  

 Загальний обсяг освітньої програми 240,0  
 

 



Таблиця 1. Матриця відповідності визначених Стандартом 

компетентностей дескрипторам НРК 
Класифікація компетентностей за 

НРК 
Знання Уміння  Комунікація  

Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності (13) 

1. Здатність вчитися та оволодівати 

сучасними знаннями.  
+ + + + 

2. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

+ + + + 

3. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

+ + + + 

4. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 
+ + + + 

5. Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації.  
+ + + + 

6. Здатність працювати в команді.  + + + + 

7. Здатність планувати та управляти 

часом.  
+ + + + 

8. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  
+ + + + 

9. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел.  

+ + + + 

10. Здатність спілкуватися держа-

вною мовою як усно, так і письмово.  
+ + + + 

11. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 
+ + + + 

12. Навички міжособистісної 

взаємодії.  
+ + + + 

13. Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

діяльності). 

+ + + + 



Спеціальні (фахові) компетентності (11) 

1. Здатність до соціальної взаємодії, 

до співробітництва й розв’язання 

конфліктів.  

+ + + + 

2. Здатність забезпечувати належний 

рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи 

процесів.  

+ + + + 

3. Здатність забезпечувати 

дотримання нормативно-правових та 

морально-етичних норм поведінки.  

+ + + + 

4. Здатність використовувати в 

процесі підготовки і впровадження 

управлінських рішень сучасні ІКТ.  

+ + + + 

5. Здатність використовувати систему 

електронного документообігу.  
+ + + + 

6. Здатність здійснювати 

інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських процесів 

із використанням сучасних 

інформаційних ресурсів та 

технологій.  

+ + + + 

7. Здатність розробляти тактичні та 

оперативні плани управлінської 

діяльності.  

+ + + + 

8. Здатність готувати проекти 

управлінських рішень та їх 

впроваджувати.  

+ + + + 

9. Здатність впроваджувати 

інноваційні технології.  
+ + + + 

10. Здатність до дослідницької та 

пошукової діяльності в сфері 

публічного управління та 

адміністрування.  

+ + + + 

11. Здатність у складі робочої групи 

проводити прикладні дослідження в 

сфері публічного управління та 

адміністрування. 

+ + + + 

 

 

 

 



 

Таблиця 2. Матриця відповідності визначених Стандартом результатів 

навчання та компетентностей 

Програмні результати навчання (16) 

Компетентності 

Інтегральна 

компетент- 

ність 

Загальні 

компетент- 

ності 

(номери) 

Спеціальні 

(фахові) 

компетент- 

ності 

(номери) 

1 2 3 4 

1. Використовувати базові знання з 

історичних, культурних, політичних, 

соціальних, економічних засад розвитку 

суспільства.  

+ 
№ 1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8 
№ 9, 10 

2. Застосовувати норми та правила 

професійного спілкування українською 

мовою. 
+ № 10, 12, 13 № 1, 3 

3. Уміти усно і письмово спілкуватися 

іноземною мовою. 
+ 

№ 8, 10, 11, 

13 
№ 9 

4. Знати структуру та особливості 

функціонування сфери публічного 

управління та адміністрування. 
+ № 5, 6, 7, 8 № 2 

5. Знати стандарти, принципи та норми 

діяльності у сфері публічного управління та 

адміністрування. 
+ № 6, 7, 9 № 3, 7, 11 

6. Знати основні нормативно-правові акти та 

положення законодавства у сфері публічного 

управління та адміністрування. 
+ № 2, 3, 5 № 3, 7, 11 

7. Уміти організовувати та брати участь у 

волонтерських/культурноосвітніх/спортивних 

проектах, спрямованих на формування 

здорового способу життя / активної 

громадянської позиції. 

+ 
№ 3, 11, 12, 

13 
№ 1, 3 

8. Розуміти та використовувати технології 

вироблення, прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 
+ 

№ 4, 5, 6, 7, 

8, 12, 13 

№ 1, 2, 4, 6, 

7, 11 

9. Знати основи електронного урядування. 
+ № 2, 8, 9 

№ 4, 5, 7, 8, 

11 

10. Уміти користуватися системою 

електронного документообігу. 
+ № 7, 8, 9 № 4, 5, 7, 8 

11. Уміти здійснювати пошук та 

узагальнення інформації, робити висновки і 

формулювати рекомендації в межах своєї 

компетенції. 

+ 
№ 9, 10, 11, 

13 

№ 1, 5, 7, 

10, 11 

12. Уміти налагодити комунікацію між 

громадянами та органами державної влади і 

місцевого самоврядування. 
+ 

№ 2, 8, 11, 

12, 13 
№ 1, 3, 11 

13. Використовувати методи аналізу та 

оцінювання програм сталого розвитку. 
+ № 2, 4 № 7 

14. Уміти коригувати професійну діяльність у 

випадку зміни вихідних умов. 
+ 

№ 2, 4, 5, 7, 

8, 13 
№ 1, 9 




