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1. Компетентності та результати навчання, які забезпечують 

вибіркові освітні компоненти 
 

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК 1. Здатність презентувати і обговорювати результати досліджень, наукові і прикладні 

проблеми з публічного управління та адміністрування іноземною мовою. 

ВФК 2. Здатність кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях 

у провідних міжнародних наукових виданнях. 

ВФК 3. Здатність до наукового аналізу особливостей та визначення проблемних аспектів 

публічного управління та адміністрування у контексті його інститутів, форм та методів  

діяльності. 

ВФК 4. Здатність визначати, науково обґрунтовувати та впроваджувати інноваційні 

напрями розвитку публічного управління та адміністрування за умов децентралізації. 

ВФК 5. Здатність розробляти та впроваджувати сучасні інструменти, засоби, методи та 

адаптувати кращі практики публічного управління в умовах нових викликів та ризиків. 

ВФК 6. Здатність до визначення та усунення проблемних аспектів існуючих механізмів 

публічного управління в умовах децентралізації. 

ВФК 7. Здатність до аналізу та визначення проблемних аспектів соціально-гуманітарної 

політики органів публічної влади у контексті сучасних потреб населення територіальної 

громади.  

ВФК 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо реалізації соціальної та 

гуманітарної політики місцевого самоврядування. 

ВФК 9. Здатність до оптимізації системи органів публічної влади з урахуванням викликів та 

можливостей сучасних глобалізаційних процесів. 

ВФК 10. Здатність  до системного та комплексного аналізу діяльності органів публічної 

влади усіх управлінських рівнів. 

ВФК 11. Здатність розмежовувати політичні та адміністративні посади в органах виконавчої 

влади та в органах місцевого самоврядування. 

ВФК 12. Здатність орієнтуватися у нормативно-правовому полі публічної служби України. 

Результати навчання (ВРН) 

ВРН 1. Володіти іноземними мовами з метою здійснення наукової комунікації, 

міжнародного співробітництва, відстоювання власних наукових поглядів, написання 

іноземною мовою власних наукових творів різного змісту та обсягу. 

ВРН 2. Аналізувати, визначати, вирішувати проблемні аспекти галузі та науково-

обґрунтовувати та впроваджувати інноваційні технології управління. 

ВРН 3. Розробляти та впроваджувати нові інструменти, засоби, методи публічного 

управління та адміністрування, а також адаптувати кращі зарубіжні практики. 

ВРН 4. Аналізувати, визначати та вирішувати проблемні аспекти соціальної та гуманітарної 

політики органів публічної влади. 

ВРН 5. Застосовувати засади державного будівництва та місцевого самоврядування, а також 

публічного менеджменту. 

ВРН 6. Визначати політичні та адміністративні посади на усіх рівнях управління та 

володіти глибинними знаннями щодо служби в органах публічної влади. 

 

2. Перелік вибіркових освітніх компонент та їх логічна послідовність 
 

2.1.  Перелік вибіркових освітніх компонент (ВК)  

 
 

Код н/д 
Вибіркові компоненти  

(навчальні дисципліни) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Змістові модулі 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

ВК 1. 
Базова академічна та наукова 

іноземна мова (друга) 
4,0 Диф. залік 

1.  Читання науково-

технічних текстів. 

Фахові термінологічні 

словники. 

2.  Академічний та 

науковий дискурс. 

3. Науково-технічний 

переклад. Наукові 

презентації. 

ВК 2. 

Публічне управління та 

адміністрування як суспільне 

явище, його інститути, форми та 

методи їх діяльності 

4,0 Диф. залік 

1. Публічне 

управління та 

адміністрування як 

системне явище в 

суспільстві. 

2. Організація 

публічного управління 

та адміністрування в 

соціальній, 

економічній, 

політичній сфері. 

3. Публічне 

управління та 

адміністрування як 

процес вироблення, 

прийняття та 

виконання 

управлінських рішень. 

ВК 3.  

Теоретичні засади розроблення і 

функціонування механізмів 

публічного управління та 

адміністрування 

4,0 Диф. залік 

1. Теоретичні засади 

формування і 

використання 

механізмів та 

технологій публічного 

управління та 

адміністрування. 

2. Результативність та 

ефективність 

функціонування 

механізмів публічного 

управління та 

адміністрування.  

3. Публічний 

менеджмент як основа 

публічного 

врядування. 

ВК 4. 
Соціальна та гуманітарна політика 

органів місцевого самоврядування 
4,0 Диф. залік 

1. Теоретико-

методологічні основи 

соціального та 

гуманітарного 

розвитку.  

2. Моніторинг і 

оцінювання 
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соціального та 

гуманітарного 

розвитку. 

3. Концептуальні 

підходи до реалізації 

соціальної та 

гуманітарної політики. 

ВК 5. 
Система органів публічної влади в 

Україні 
4,0 Диф. залік 

1. Теоретичні основи 

державного 

будівництва і 

місцевого 

самоврядування. 

2. Основи внутрішньої 

організації та 

менеджменту органів 

публічної  влади. 

3. Взаємодія органів 

публічної влади з 

інститутами 

громадянського 

суспільства. 

ВК 6. Публічна служба 4,0 Диф. залік 

1. Загальні положення 

публічної служби. 

Державна служба як 

складова публічної 

служби. 

2. Особливості 

проходження служби 

в окремих органах 

публічної влади. 

Служба в органах 

місцевого 

самоврядування. 

3. Запобігання і 

протидія корупційним 

проявам та етика у 

системі публічної 

служби. 

ВК 7.  

Вибір ОК з каталогу курсів інших 

ОНП третього освітньо-наукового 

рівня вищої освіти 

4,0 

- - 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 12,0  
 

2.2. Структура вибіркових компонент за семестрами 
 

2.2. Опис послідовності вивчення вибіркових компонент за семестрами 

 

1 2 3 4 

    

   ВК 1 – ВК 7 

   ВК 1 – ВК 7 

   ВК 1 – ВК 7 
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4. Матриця відповідності компетентностей 

вибірковим компонентам  
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В
Ф

К
 1

0
 

В
Ф

К
 1

1
 

В
Ф

К
 1

2
 

ВК 1 

Базова академічна та наукова іноземна 

мова (друга) + +           

ВК 2 

Публічне управління та адміністрування 

як суспільне явище, його інститути, 

форми та методи їх діяльності   + +         

ВК 3 

Теоретичні засади розроблення і 

функціонування механізмів публічного 

управління та адміністрування     + +       

ВК 4 

Соціальна та гуманітарна політика 

органів місцевого самоврядування       + +     

ВК 5 
Система органів публічної влади в 

Україні         + +   

ВК 6 
Публічна служба 

          + + 

 
 

 

 



7 

 

5. Матриця забезпечення результатів навчання (ВРН) 

відповідними вибірковими освітніми компонентами 

 
  

В
Р

Н
 1

 

В
Р

Н
 2

 

В
Р

Н
 3

 

В
Р

Н
 4

 

В
Р

Н
 5

 

В
Р

Н
 6

 

ВК 1 Базова академічна та наукова іноземна мова (друга) +      

ВК 2 
Публічне управління та адміністрування як суспільне явище, його 

інститути, форми та методи їх діяльності  +   
 

 

ВК 3 
Теоретичні засади розроблення і функціонування механізмів публічного 

управління та адміністрування   +  
 

 

ВК 4 
Соціальна та гуманітарна політика органів місцевого самоврядування 

 
   + 

 
 

ВК 5 Система органів публічної влади в Україні     +  

ВК 6 Публічна служба      + 

 

 
 

 


