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Профіль освітньої програми Публічне управління та адміністрування 

зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти  

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр публічного управління та адміністрування 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Публічне управління та адміністрування 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 3 роки 10 місяців  

Наявність акредитації – 

Цикл/рівень 
 

Перший (бакалаврський) рівень 

НРК України – 6 рівень 

FQ-EHEA – перший цикл  

ЕQF-LLL – 6 рівень  

Вимоги до рівня освіти 

вступника 

Наявність повної загальної середньої освіти 

Моваи викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.kname.edu.ua/ 

 

2 – Мета освітньої програми 

 Забезпечити формування у здобувачів вищої освіти глибоких 

теоретичних і практичних знань, умінь, навичок, достатніх для 

ефективного вирішення завдань у галузі публічного управління 

та адміністрування 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область Об’єкти вивчення та діяльності: вся сфера публічного 

управління та адміністрування. 

Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та  

адміністрування, здатних  розв’язувати складні  спеціалізовані  

завдання  та практичні проблеми у сфері публічного управління 

та  адміністрування або у процесі навчання. 

Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції 

(теорії)  публічного управління та адміністрування, управління 

на  загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, 

адміністрування у всіх сферах діяльності.  

Методи, методики та технології наукового пізнання, 

управління та прийняття рішень, аналітичної обробки 

інформації, організаційно-технологічного та правового 

забезпечення, електронного урядування.  

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні 

інструменти, системи підтримки прийняття управлінських 

рішень, спеціалізоване програмне забезпечення. 

http://www.kname.edu.ua/
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Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна   

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Загальна освіта в галузі управління та адміністрування за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, 

освітньою програмою Публічне управління та адміністрування.  

Ключові слова: публічне управління, публічне адміністрування, 

публічна політика, інституціонально-правове забезпечення, 

управління публічними фінансами, регіональне управління, місцеве 

самоврядування, стратегічне та проектне управління, інновації, 

управління змінами, управління персоналом тощо. 

Особливості програми Проходження практики в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, інших органах, установах, на які 

поширюється дія законів України “Про державну службу” та “Про 

службу в органах місцевого самоврядування”. 

Науково-педагогічні працівники володіють англійською мовою 

та мають відповідні сертифікати рівня В2, що дозволяє 

викладати дисципліни освітньої програми іноземною мовою у 

сфері публічного управління та адміністрування. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Можливе працевлаштування у державних закладах та приватних 

компаніях на посади, пов’язані з публічним управлінням. 

Професії (згідно з чинною редакцією Національного 

класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010): 

3431 Секретарі адміністративних органів  

3435 Організатори діловодства  

3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та 

організацій  

3436.9  Інші помічники  

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління  

344 Державні інспектори 

346 Соціальні працівники   

Подальше навчання Мають право продовжити навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, проблемно-орієнтоване 

навчання, навчання через лекційні та практичні заняття, 

практики, самостійна робота, консультації, підготовка до 

атестаційного екзамену та кваліфікаційної роботи. 

Методи навчання: проблемного викладу, ілюстрації та 

демонстрації, частково-пошуковий, дослідницький, 

практичний. 

Оцінювання Поточний контроль: усне та письмове опитування, тести, 

презентації індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль: письмові екзамени і диф. заліки, заліки,  

захист курсових робіт та звітів з практики. 

Атестація: атестаційний екзамен, публічний захист 

кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування або у процесі навчання, що передбачає 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
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застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК), 
визначені стандартом 

вищої освіти 

спеціальності 

ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 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.  

ЗК 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.  

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 6. Здатність працювати в команді.  

ЗК 7. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК 8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК 10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК 13. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів діяльності). 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК),  

визначені стандартом  

вищої освіти 

спеціальності 

ФК 1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й 
розв’язання конфліктів.  
ФК 2. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та 
використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.  
ФК 3. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-
правових та морально-етичних норм поведінки.  
ФК 4. Здатність використовувати в процесі підготовки і 
впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ.  
ФК 5. Здатність використовувати систему електронного 
документообігу.  
ФК 6. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне 
забезпечення управлінських процесів із використанням 
сучасних інформаційних ресурсів та технологій.  
ФК 7. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани 
управлінської діяльності.  
ФК 8. Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх 
впроваджувати.  
ФК 9. Здатність впроваджувати інноваційні технології.  
ФК 10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в 
сфері публічного управління та адміністрування.  
ФК 11. Здатність у складі робочої групи проводити прикладні 

дослідження в сфері публічного управління та адміністрування. 
7 – Програмні результати навчання 
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Програмні результати 

навчання, визначені 

стандартом вищої освіти  

спеціальності 

ПРН 1. Використовувати базові знання з історичних, 

культурних, політичних, соціальних, економічних засад 

розвитку суспільства.  

ПРН 2. Застосовувати норми та правила професійного 

спілкування українською мовою.  

ПРН 3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.  

ПРН 4. Знати структуру та особливості функціонування сфери 

публічного управління та адміністрування.  

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

публічного управління та адміністрування.  

ПРН 6. Знати основні нормативно-правові акти та положення 

законодавства у сфері публічного управління та 

адміністрування.  

ПРН 7. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських, 

культурно-освітніх, спортивних проектах, спрямованих на 

формування здорового способу життя, активної громадянської 

позиції.  

ПРН 8. Розуміти та використовувати технології вироблення, 

прийняття та реалізації управлінських рішень.  

ПРН 9. Знати основи електронного урядування.  

ПРН 10. Уміти користуватися системою електронного 

документообігу.  

ПРН 11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, 

робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї 

компетенції.  

ПРН 12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та 

органами державної влади і місцевого самоврядування.  

ПРН 13. Використовувати методи аналізу та оцінювання 

програм сталого розвитку.  

ПРН 14. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку 

зміни вихідних умов.  

ПРН 15. Застосовувати методи контролю якості у сфері 

професійної діяльності.  

ПРН 16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку 

та спеціальних досліджень у професійній діяльності. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Якісний рівень професійної підготовки бакалаврів 
забезпечується кваліфікованими науково-педагогічними 
працівниками кафедри менеджменту і публічного 
адміністрування та інших кафедр Університету, до якого 
входять доктори та кандидати наук, професори, доценти. До 
викладання спеціальних фахових дисциплін залучаються 
практики, які мають досвід роботи на керівних посадах в 
органах місцевого самоврядування, державної влади, очолюють 
структурні підрозділи комунальних підприємств і мають 
великий досвід роботи в сфері публічного управління.  
Усі науково-педагогічні працівники мають кваліфікацію 
відповідно освітніх компонентів, досвід практичної та науково-
педагогічної діяльності, регулярно підвищують свою 
кваліфікацію через участь у наукових проєктах, конференціях, 
стажування в закладах України та зарубіжних країн. 
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Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої програми 

відповідає вимогам та забезпечує можливість ефективної 

підготовки здобувачів. 

Проведення лекційних занять з дисциплін програми 

здійснюється в аудиторіях з мультимедійним обладнанням. 

Практичні заняття проводяться в спеціалізованих комп’ютерних 

класах із застосуванням інформаційно-комунікаційного 

обладнання та  використанням інформаційних систем та 

програмних продуктів. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Усі освітні компоненти забезпечені навчально-методичними 

матеріалами, розміщеними у відповідних курсах на платформі 

дистанційного навчання Moodle. 

Здобувачі мають вільний доступ до сучасної фахової літератури 

та періодичних видань; баз даних Scopus та Web of Science; 

ресурсів Springer; бази даних ScienceDirect від видавництва 

Elsevier; на платформі ScienceDirect. 

Навчально-методичні матеріали програми доступні для 

студентів у читальних залах наукової бібліотеки Університету  

http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/, в тому числі у залі 

інформаційного сервісу, обладнаному комп’ютерами з доступом 

до мережі Інтернет та локальної мережі Університету, у 

цифровому репозиторію http://eprints.kname.edu.ua, на порталі 

Центру дистанційного навчання https://dl.kname.edu.ua/ 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Відповідно до Положення про академічну мобільність 

студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та 

наукових працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

 Договір про співпрацю між закладами вищої освіти ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова та Полтавською державною аграрною 

академією, договір № 18-3/601 від 04 вересня 2018 р. 

 Угода про співпрацю між ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та  

Національним Університетом «Острозька академія»  

(м. Острог), угода № 03/2-20С від 17 лютого 2020 р. 

 Угода про співпрацю між ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та  

Кременчуцьким національним університетом імені Михайла 

Остроградського (м. Кременчук), угода № 5-06/2 від  

10.03.2020 р. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Угода про співпрацю між ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та:  

 Університетом Нової Гориці (Словенія), угода № 88 від 

12.10. 2017 р.; 

 Естонським університетом природничих наук (м. Тарту), 

угода № 90 від 10.10. 2017 р.; 

 Лодзінським технічним університетом (Польща), угода № 

89 кредитна мобільність від жовтеня 2017 р;.  

 Близькосхідним Технічним Університетом (Туреччина,  

м. Анкара), угода № 69 від 28.03. 2016 р.;  

 Університетом імені Арістотеля (Греція, м. Салоніки),  

угода № 75 від 22.02. 2018 р.;  

 Угода про створення консорціуму для поліпшення 

спроможності системи освіти сфери публічного адміністрування 

між Краківським економічним університетом, що діє через 

http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://eprints.kname.edu.ua/
file:///D:/AppData/Local/Temp/Центру%20дистанційного%20навчання
https://dl.kname.edu.ua/
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позафакультетну одиницю Малопольську школу публічного 

адміністрування № 95 від 10.04. 2018 р. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Відповідно до Правил прийому на навчання до  

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

 

 

https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2019/Pravyla_pryomy_111.PDF
https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2019/Pravyla_pryomy_111.PDF
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Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 
 

2.1.  Перелік компонент освітньої програми  
 

 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої 

програми  

(навчальні дисципліни, 

курсові проекти 

(роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Змістові модулі 

1 2 3 4 5 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 

ОК 1 Філософія 4,0 екзамен ЗМ 1. Історія філософії. 

ЗМ 2. Онтологія. Гносеологія. 

ЗМ 3. Соціальна філософія. 

ОК 2 Українські історико-

гуманітарні студії 

3,0 залік ЗМ 1. Суспільно-історичні 

особливості формування 

гуманітарного простору в Україні. 

ЗМ 2. Історико-культурні візії 

гуманітарної складової українського 

минулого. 

ОК 3 Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

4,0 залік ЗМ 1. Законодавчі та нормативно-

стильові основи професійного 

мовлення.  

ЗМ 2. Наукова комунікація як 

складова фахової діяльності.  

ЗМ 3. Професійна комунікація. 
ОК 4 Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

7,0 залік 

екзамен 
Модуль 1 

ЗМ 1. Введення до професійної 

галузі. Збирання і обробка інформації 

з письмових джерел. 

ЗМ 2. Професійна термінологія та 

граматичні моделі. 

ЗМ 3. Іноземна мова у професійній 

галузі: особливості функціювання. 

Модуль 2 

ЗМ 1. Мовні моделі письмового 

професійного спілкування. 

ЗМ 2. Мовні моделі усної 

професійної комунікації. 

ЗМ 3. Інформаційно-технологічні 

аспекти професійної комунікації. 
ОК 5 Теорія і практика 

правозастосування 

3,0 залік ЗМ 1. Правові основи громадянського 

суспільства. 

ЗМ 2. Загальні засади реалізації 

конституційних прав і свобод 

людини та громадянина в Україні. 

ЗМ 3. Механізми захисту 

конституційних прав і свобод 

людини та громадянина. 
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ОК 6 Право 

(Адміністративне 

право. Трудове право. 

Господарське право) 

4,0 залік ЗМ 1. Адміністративне право. 

ЗМ 2. Трудове право. 

ЗМ 3. Господарське право. 

ОК 7 Практикум з 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій 

3,0 залік ЗМ 1. Сучасні мережеві технології 

обробки та подання інформації в MS 

Office. 

ЗМ 2. Пошук та узагальнення 

інформації з різних джерел з 

використанням інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗМ 3. Сучасні засоби оформлення 

інформаційного контенту та 

розміщення інформації у хмарному 

сховищі даних 
ОК 8 Безпека 

життєдіяльності та 

основи охорони праці 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Безпека життєдіяльності. 

ЗМ 2. Правові основи охорони праці. 

ЗМ 3. Управління безпекою 

персоналу. 
ОК 9 Вища та прикладна 

математика (Вища 

математика) 

5,0 екзамен ЗМ  1. Лінійна алгебра. Елементи 

векторної алгебри та аналітичної 

геометрії. 

ЗМ  2. Вступ до математичного 

аналізу. Диференціальне числення 

функції однієї змінної. Функції 

багатьох змінних. 

ЗМ  3. Інтегральне числення функції 

однієї змінної. Диференціальні 

рівняння. Ряди. 
ОК 10 Вища та прикладна 

математика (Теорія 

ймовірності та 

математична 

статистика. 

Математичне 

програмування) 

6,0 екзамен ЗМ  1. Теорія ймовірності та 

математична статистика. 

ЗМ 2. Математична статистика. 

ЗМ  3. Математичне програмування. 

ОК 11 Фінансовий аналіз 5,0 екзамен ЗМ 1. Економіка суб’єкту 

господарювання.  

ЗМ 2. Фінанси суб’єкту 

господарювання.  

ЗМ 3. Фінансовий аналіз економічної 

діяльності суб’єкту господарювання. 
ОК 12 Статистика 4,0 екзамен ЗМ 1. Методологічні основи 

статистики. 

ЗМ  2. Статистичний аналіз даних. 

ЗМ  3. Соціально-економічна 

статистика. 
ОК 13 Соціологія 4,0 диф. 

залік 

ЗМ  1. Загальні питання теорії 

соціології. 

ЗМ  2. Суспільство як соціальна 

система. 

ЗМ  3. Особистість в системі 

культури. 
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ОК 14 Економічна теорія 

(Основи економічної 

теорії. Макроекономіка) 

4,0 екзамен ЗМ 1. Загальні основи соціально-

економічного розвитку. 

ЗМ 2. Теоретичні аспекти 

макроекономічного аналізу. 

ЗМ 3. Держава в системі 

макроекономічного регулювання. 
ОК 15 Економічна теорія 

(Мікроекономіка) 

4,0 екзамен ЗМ  1. Основи мікроекономічного 

аналізу.  

ЗМ  2. Мікроекономічна рівновага на 

ринках досконалої конкуренції. 

ЗМ  3. Особливості рівноваги на 

ринках недосконалої конкуренції. 
ОК 16 Державне та 

регіональне управління 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ  1. Теоретико-методологічні 

засади державного та регіонального 

управління. 

ЗМ  2. Конституційні засади 

побудови структур державного 

управління в Україні. 

ЗМ  3. Управління в органах 

публічної влади. 
ОК 17 Теорія організації 5,0 екзамен ЗМ  1. Загальна теорія організації. 

ЗМ  2. Функціонування організації. 

ЗМ  3. Розвиток організації. 
ОК 18 Основи публічного 

управління та 

адміністрування 

4,0 екзамен ЗМ  1. Теоретичні основи управління 

суспільством. 

ЗМ  2. Функціональні аспекти 

публічного адміністрування. 

ЗМ  3. Публічне управління та 

економіка. 
ОК 19 Курсова робота 

"Основи публічного 

управління та 

адміністрування" 

2,0 диф. 

залік 
ЗМ  1. Теоретичний розділ. 

ЗМ  2. Аналітичний розділ. 

ЗМ  3. Проектний розділ. 

ОК 20 Документообіг в 

публічному управлінні 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ  1. Організація документообігу в 

органах публічної влади. 

ЗМ  2. Система електронного 

документообігу. 

ЗМ 3.  Звернення громадян до органів 

публічної влади. 
ОК 21 Управління персоналом 4,0 екзамен ЗМ  1. Система управління 

персоналом.  

ЗМ  2. Функція організації в 

управлінні персоналом.   

ЗМ  3. Розвиток персоналу та його 

вплив на ефективність діяльності 

організації. 
ОК 22 Самоменеджмент 5,0 екзамен ЗМ  1. Самоменеджмент як 

технологія самоорганізації 

особистості.  

ЗМ  2. Самоактуалізація особистості 

менеджера. 

ЗМ  3. Розвиток менеджерського 

потенціалу. 
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ОК 23 Управління 

інноваціями 

4,0 екзамен ЗМ  1. Теоретичний базис управління 

інноваціями. 

ЗМ  2. Організаційне забезпечення 

інноваційної діяльності. 

ЗМ  3. Управління інноваційною 

діяльністю та визначення її 

економічної ефективності. 
ОК 24 Стратегічне управління 4,0 екзамен ЗМ  1. Сутність, концепція та 

механізм стратегічного управління. 

ЗМ  2. Стратегії розвитку територій, 

управління її стратегічним 

розвитком. 

ЗМ  3. Стратегії розвитку установ 

(організацій) публічного управління 
ОК 25 Курсова робота 

"Стратегічне 

управління" 

2,0 диф. 

залік 

ЗМ  1. Теоретична частина. 

ЗМ  2. Аналітична частина. 

ЗМ  3. Проєктна частина. 
ОК 26 Адміністративний 

менеджмент 

4,0 екзамен ЗМ  1. Теорія адміністративного 

менеджменту. 

ЗМ  2. Реалізація функцій в 

адміністративному  менеджменті. 

ЗМ  3. Технологія прийняття, 

реалізації та адміністрування 

управлінських рішень. 
ОК 27 Основи наукових 

досліджень 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ  1. Теоретичні засади наукових 

досліджень.  

ЗМ  2. Методологічні основи 

наукових досліджень. 

ЗМ  3. Інструментарій проведення 

наукових досліджень. 
ОК 28 Політологія 4,0 диф. 

залік 

ЗМ  1. Ґенеза, сутність і зміст 

політики.  

ЗМ  2. Політичні інститути. 

ЗМ 3 Сучасні ідейно-політичні течії. 
ОК 29 Управлінські рішення 5,0 екзамен ЗМ 1. Теоретичні засади розробки, 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 

ЗМ 2. Технологія розробки та 

прийняття управлінських рішень. 

ЗМ 3.  Обґрунтування та реалізація 

управлінських рішень. 
ОК 30 Електронне урядування 

 

4,0 екзамен ЗМ 1. Концептуальні засади та 

державна політика електронного 

урядування . 

ЗМ 2. Впровадження електронного 

урядування: світовий досвід і 

українська специфіка. 

ЗМ 3. Прикладні аспекти 

електронного урядування. 
ОК 31 Державні фінанси та 

бюджетний процес 

5,0 екзамен ЗМ  1. Зміст і функції державних 

фінансів. Бюджетний  процес. 

ЗМ  2. Спеціальні цільові фонди, 

податкова та соціальна політика. 
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 ЗМ  3. Державний фінансовий 

контроль та страхова справа. 
ОК 32 Місцеве 

самоврядування 

4,0 екзамен ЗМ  1. Теоретичні засади місцевого 

самоврядування. 

ЗМ  2. Організація роботи органів 

місцевого самоврядування. 

ЗМ  3. Світовий та вітчизняний 

досвід розвитку системи місцевого 

самоврядування. 
ОК 33 Комунікативне 

управління 

5,0 екзамен ЗМ 1. Теоретичні основи комунікації 

в публічному управлінні. 

ЗМ 2. Організація комунікацій у 

сфері публічного управління. 

ЗМ 3. Комунікативна взаємодія 

публічної влади та суспільства. 
ОК 34 Інституціональна 

система України 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Теоретичні засади становлення 

інституційної системи. 

ЗМ 2. Інституційне середовище 

сучасної держави. 

ЗМ  3. Механізми управління 

інституційним розвитком. 
ОК 35 Проєктний менеджмент 4,0 екзамен ЗМ 1. Теоретичні засади проєктної 

діяльності. 

ЗМ 2. Технологія управління 

проєктами.  

ЗМ 3.  Управління проєктами у 

публічній сфері. 

ОК 36 Вступ до фаху 4,0 диф. 

залік 

ЗМ  1. Основи публічного управління 

та адміністрування. 

ЗМ  2. Менеджер-адміністратор 

публічної організації. 

ЗМ  3. Управлінські рішення – основа 

публічної влади. 
ОК 37 Психологія управління 4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Психологічні аспекти 

управління в організаціях. 

ЗМ 2. Соціальні та психологічні 

методи управління. 

ЗМ  3. Психологічне забезпечення 

ефективного управління. 
ОК 38 Навчальна практика 

"Вступ до фаху" 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ  1. Організація публічної влади в 

Україні. 

ЗМ  2. Публічне адміністрування як 

процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень. 

ЗМ  3. Характеристика діяльності 

установ та організацій публічної 

сфери. 
ОК 39 Виробнича практика 1 3,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Ознайомлення з установою чи 

організацією публічної сфери – базою 

практики. 

ЗМ 2. Аналіз основних установчих 

документів. 
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ЗМ 3. Основна діяльність організації 

публічної влади. 
ОК 40 Виробнича практика 2 4,0 диф. 

залік 

ЗМ  1. Аналіз стану та результатів за 

окремими напрямами діяльності 

установи чи організації публічної 

сфери. 

ЗМ 2. Управління установою чи 

організацією публічної сфери за 

функціями та основними напрямами 

діяльності. 

ЗМ  3. Розробка пропозицій щодо 

вдосконалення управління установою 

чи організацією публічної сфери. 
ОК 41 Переддипломна 

практика 

3,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Аналіз функціонування 

установ та організацій публічної 

сфери. 

ЗМ  2. Пропозиції та рекомендації 

щодо вдосконалення роботи установ 

та організацій публічної сфери. 
ОК 42 Атестаційний екзамен 1,0 екзамен  
ОК 43 Кваліфікаційна робота 12,0  ЗМ  1. Теоретичний розділ 

ЗМ  2. Аналітичний розділ 

ЗМ  3. Розробка пропозицій та 

рекомендацій щодо вдосконалення 

управління та адміністрування в 

публічній сфері. 

Загальний обсяг обов'язкових 

компонент: 
180 кредитів ЄКТС 

Загальний обсяг вибіркових 

компонент: 

60 кредитів ЄКТС 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ 

ПРОГРАМИ 

240 кредитів ЄКТС 

 

Відомості про вибіркові компоненти наведені у додатку до освітньої програми. 
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2.2. Структура освітніх компонент за семестрами 

 
Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 

1. ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

(залік) 

3 кр 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

(екзамен) 

4 кр 

Статистика 

(екзамен/РГЗ) 

4 кр 

Комунікативне 

управління 

(екзамен) 

5 кр 

Управління 

персоналом  

(екзамен) 

4 кр 

Державні 

фінанси та 

бюджетний 

процес 

(екзамен/РГЗ) 

5 кр 

Стратегічне 

управління 

(екзамен) 

4 кр 

 

Адміністративн

ий менеджмент 

(екзамен) 

4 кр 

 

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

(залік) 

4 кр 

Вища та прик 

ладна математика 

(Теорія ймовірності 

та математична 

статистика. 

Математичне 

програмування) 

(екзамен/РГЗ) 

6 кр 

Інституціональ

на система 

України 

(диф.залік) 

4 кр 

 

Документообіг в 

публічному 

управлінні 

(диф.залік) 

4 кр 

Безпека 

життєдіяльност

і та основи 

охорони праці 

(диф.залік) 

4 кр 

 

Управління 

інноваціями 

(екзамен) 

4 кр 

Курсова робота 

"Стратегічне 

управління" 

(диф.залік) 

2 кр 

Переддипломна 

практика 

(диф.залік) 

3 кр 

Вища та 

прикладна 

математика 

(Вища 

математика) 

(екзамен/РГЗ) 

5 кр 

Економічна теорія 

(Мікроекономіка) 

(екзамен/РГЗ) 

4 кр 

 

Основи 

публічного 

управління та 

адмініструванн

я 

(екзамен) 

4 кр 

Політологія 

(диф.залік) 

4 кр 

Місцеве 

самоврядуванн

я 

(екзамен) 

4 кр 

Основи 

наукових 

досліджень 

(диф.залік) 

4 кр 

Управлінські 

рішення 

(екзамен/РГЗ) 

5 кр 

 

Атестаційний 

екзамен 

1 кр 

Практикум з ін- 

формаційних та 

комунікаційних 

технологій 

(залік) 

3 кр 

Теорія організації 

(екзамен) 

5 кр 

 

Курсова робота 

"Основи 

публічного 

управління та 

адмініструванн

я" 

(диф.залік) 

2 кр 

Самоменеджмент 

(екзамен) 

5 кр 

Проєктний 

менеджмент 

(екзамен) 

4 кр 

Електронне 

урядування  

(екзамен) 

4 кр 

 Кваліфікаційна  

робота 

12 кр 

Економічна 

теорія (Основи 

Соціологія 

(диф.залік) 

Право 

(Адміністративн

Фінансовий 

аналіз 

 Виробнича 

практика 2 
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економічної 

теорії. 

Макроекономіка) 

(екзамен/РГЗ) 

4 кр 

4 кр е право. Трудове 

право. 

Господарське 

право) 

(залік) 

4 кр 

(екзамен/РГЗ) 

5 кр 

(диф.залік) 

4 кр 

Вступ до фаху 

(диф.залік) 

4 кр 

Українські 

історико-

гуманітарні студії 

(залік) 

3 кр 

Державне та 

регіональне 

управління 

(диф.залік) 

4 кр 

Виробнича 

практика 1 

(диф.залік) 

3 кр 

 

  

  

Теорія і 

практика 

правозастосуван

ня 

(залік) 

3 кр 

Навчальна практика 

«Вступ до фаху» 

(диф.залік) 

4 кр 

Філософія 

(екзамен) 

4 кр 

   

  

Психологія 

управління 

(диф.залік) 

4 кр 
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1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

 

 

 

 

 

 
Українські 

історико-

гуманітарні 

студії 

Іноземна мова 

за 

професійним 

спрямуванням 

Українська 

мова (за 

професійним 

спрямуванням

) 
 

Вища та 

прикладна 

математика (Вища 

математика) 

Практикум з 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій 
 

Економічна теорія 

(Основи 

економічної теорії. 

Макроекономіка) 

Вступ до 

фаху 

Теорія і практика 

правозастосуван

ня 

Психологія 

управління 

Іноземна мова 
за 

професійним 
спрямуванням 

Вища та прикладна математика 
(Теорія ймовірності та 

математична статистика. 
Математичне програмування) 

Економічна 

теорія 

(Мікроекономіка) 

Теорія 

організації 
Соціологія 

Навчальна 

практика 

«Вступ до фаху» 

Статистика 
Інституціональна 

система України 

Основи 

публічного 

управління та 

адміністрування 

Курсова робота 

«Основи публічного 

управління та 

адміністрування» 

Право 

(Адміністративне 

право. Трудове право. 

Господарське право) 

Державне та 

регіональне 

управління 

Філософія 

Комунікативне 

управління 

Документообіг 

в публічному 

управлінні 

Політологія Самоменеджмент 
Фінансовий 

аналіз 

Виробнича 

практика 1 

Управління 

персоналом 

Безпека 

життєдіяльності та 

основи охорони 

праці 

Місцеве 

самоврядування 

Проєктний 

менеджмент 

Вибіркова 

дисципліна 

для 3 сем 

Вибіркова 

дисципліна 

для 4 сем 

Дисципліна  

сертифікатної 

програми для 5 

сем 

Дисципліна  

сертифікатної 

програми для 6 

сем 

Дисципліна  

сертифікатної 

програми для 7 

сем 

Державні 

фінанси та 

бюджетний 

процес 

Управління 

інноваціями 

Основи наукових 

досліджень 

Електронне 

урядування 

Виробнича 

практика 2 

Стратегічне 

управління 

Курсова робота 

«Стратегічне 

управління» 

Управлінські 

рішення 

Вибіркова 

дисципліна  1 

студента для 5 

сем 

Вибіркова 

дисципліна  2 

студента для 5 

сем 

Вибіркова 

дисципліна  1 

студента для 6 

сем 

Вибіркова 

дисципліна  1 

студента для 7 

сем 

Вибіркова 

дисципліна  2 

студента для 7 

сем 

Вибіркова 

дисципліна 3  

студента для 7 

сем 

Адміністративний 

менеджмент 

Переддипломна 

практика 

Атестаційний 

екзамен 

Кваліфікаційна 

робота 

Вибіркова 

дисципліна  1 

студента для 8 

сем 

Вибіркова 

дисципліна  2 

студента для 8 

сем 
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Розподіл обсягу (в кредитах ЄКТС) за обов’язковими та вибірковими освітніми 

компонентами за семестрами   

 

Семестри 1 2 3 4 5 6 7 8 

Обов’язкові ОК 30 30 26 26 16 21 11 20 

Вибіркові ОК 0 0 4 4 14 9 19 10 

Разом за семестр 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

 

Відомості про вибіркові компоненти наведені у додатку до освітньої програми. 

 

 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи та атестаційного екзамену. 

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. 

Атестаційний екзамен має оцінювати рівень досягнення результатів 

навчання, визначених  стандартом  та освітньою програмою. 
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. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми  

 

 

 

З
К

 1
 

З
К

 2
 

З
К

 3
 

З
К

 4
 

З
К

 5
 

З
К

 6
 

З
К

 7
 

З
К

 8
 

З
К

 9
 

З
К

 1
0
 

З
К

 1
1
 

З
К

 1
2
 

З
К

 1
3
 

Ф
К

 1
 

Ф
К

 2
 

Ф
К

 3
 

Ф
К

 4
 

Ф
К

 5
 

Ф
К

 6
 

Ф
К

 7
 

Ф
К

 8
 

Ф
К

 9
 

Ф
К

 1
0
 

Ф
К

 1
1
 

ОК 1  + + +                     

ОК 2 +  +                      

ОК 3          +  + +   +         

ОК 4 +          +  +            

ОК 5  +                       

ОК 6  +              +         

ОК 7         +                

ОК 8     +   + +                

ОК 9 +        +              + + 

ОК 10         +           +   +  

ОК 11         +      +     +     

ОК 12         +              +  

ОК 13 +            +           + 

ОК 14 +       +               + + 

ОК 15     +   +      +      +     

ОК 16  + +             +         

ОК 17        + +     +           

ОК 18  +      + +      + +    +     

ОК 19  +      + +      + +    +     

ОК 20       +  +        + +   +    

ОК 21    +  + +       + + +         

ОК 22       +     + +  +          

ОК 23         +    +         + +  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 24     +  +  +          + +  + + + 

ОК 25     +    +           +  + + + 

ОК 26         +      +          

ОК 27 +       +              + + + 

ОК 28  +           +   +         

ОК 29            +     +   +     

ОК 30 +                + +   +    

ОК 31        +     +  +         + 

ОК 33         +     +           

ОК 34 +    +    +       +         

ОК 35             + +           

ОК 36 + +            + +          

ОК 37     + +       + +           

ОК 38      + +   +  + + +  +         

ОК 39          +  + + +    +       

ОК 40        +  +    +    + + +    + 

ОК 41        +  +       + +  +    + 

ОК 42     +    + +     +     +   +  

ОК 43     +  + + + +     +
  +
 

+
  +
 

  +
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами  освітньої програми 
 

 

 

П
Р

Н
 1

 

П
Р

Н
 2

 

П
Р

Н
 3

 

П
Р

Н
 4

 

П
Р

Н
 5

 

П
Р

Н
 6

 

П
Р

Н
 7

 

П
Р

Н
 8

 

П
Р

Н
 9

 

П
Р

Н
 1

0
 

П
Р

Н
 1

1
 

П
Р

Н
 1

2
 

П
Р

Н
 1

3
 

П
Р

Н
 1

4
 

П
Р

Н
 1

5
 

П
Р

Н
 1

6
 

ОК 1 +           + +    

ОК 2 +      +          

ОК 3  +         +      

ОК 4 +  +              

ОК 5 +                

ОК 6      +           

ОК 7           +      

ОК 8        +   +   + +  

ОК 9             +    

ОК 10           +  +    

ОК 11           +  +  +  

ОК 12           +     + 

ОК 13 +      +    +      

ОК 14 +               + 

ОК 15             + +   

ОК 16 +   + +   +         

ОК 17     +      +   +   

ОК 18    + + +        +   

ОК 19    + + +           

ОК 20        + + +       

ОК 21     +   +    +     

ОК 22       +       + +  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОК 23           +   +   

ОК 24        +     + +  + 

ОК 25        +     + +  + 

ОК 26    +    +       + + 

ОК 27        +       + + 

ОК 28 +      +          

ОК 29        +   +      

ОК 30 +        + +       

ОК 31    + +      +     + 

ОК 32    + +   +    +     

ОК 33     +   +   + +     

ОК 34 +   + + +      +     

ОК 35       +       +   

ОК 36 +   +    +         

ОК 37 +           +  +   

ОК 38  +   + + +          

ОК 39  +  + +  +          

ОК 40  +  +  +     +     + 

ОК 41  +  + + +     +      

ОК 42 +   + + +  +   +      

ОК 43 +   + + +  +        + 

 
 

 

 

 

 

 

 


