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1 Профіль освітньо-професійної програми «Публічне управління  

та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління  

та адміністрування» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу-
вищої освіти та струк-
турного підрозділу 

Національний університет цивільного захисту України  
Кафедра публічного адміністрування у сфері цивільного захисту 
Навчально-науково-виробничий центр 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації мо-
вою оригіналу 

Магістр публічного управління та адміністрування за освітньо-
професійною програмою «Публічне управління та адміністру-
вання» 

Офіційна назва освіт-
ньої програми 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміні-
стрування» підготовки магістра зі спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування»галузь знань 28 «Публічне 
управління та адміністрування» 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації  

Цикл/рівень HPK України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл  

Передумови наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Мова(и) викладання  українська 

Термін дії освітньої 
програми 

5 років 

Інтернет-адреса постій-
ного розміщення опису 
освітньої програми 

www.nuczu.edu.ua 

2 – Мета профільної спеціалізованої освітньо-професійної програми 

Професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних фахівців для системи пуб-
лічного управління та адміністрування, спроможних бути лідерами, уміти розробляти та 
реалізовувати державну політику, ефективно виконувати управлінські функції і надавати 
адміністративні послуги, спираючись на інноваційні процеси у суспільстві з метою утве-
рдження добробуту населення, забезпечення прав і свобод людини і громадянина, якості 
життя особистості, сталого розвитку країни на основі світових та європейських стандар-
тів.  

3 – Характеристика профільної спеціалізованої освітньо-професійної програми 

Предметна область (га-
лузь знань, спеціаль-
ність) 
 

Діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань  
органів публічної влади, установ, організацій з урахуванням 
комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій 
розвитку публічного управління та адміністрування. 

Орієнтація програми  
 

Програма професійна прикладна; структура програми спрямова-
на на реалізацію функціонального навчання на підставі стандар-
тів вищої освіти. Навчання забезпечує на державному, регіона-
льному, місцевому та об'єктовому рівнях потреби центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ та організацій у підвищенні рівня 
компетентності (знань, умінь) державних службовців, інших ке-
рівних і управлінських кадрів виконувати певні функції у межах 
законодавчо визначених. 

Фокус програми: 
загальна/спеціальна 

Навчання передбачає поглиблену правову, економічну, політо-
логічну, управлінську, соціально-гуманітарну, фахову підготов-
ку, а також оволодіння здобувачами аналітичними і практични-
ми вміннями, що базуються на широко аспектному підході до 
забезпечення нормативно-правової, організаційно-розпорядчої 
та консультативно-дорадчої, управлінської діяльності  



в управлінні державою, регіоном татериторіальними 
підрозділами. 

Особливості програми Необхідність практики, стажування в органах виконавчої влади  
та органах місцевого самоврядування.  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність  
до працевлаштування 

Професійні назви робіт за ДК 003:2010: 
1229.1 Завідувач відділу (центральні органи державної влади) 
1229.1 Начальник (завідувач) підрозділу 
1229.1 Начальник відділу (самостійного) 
1229.1 Начальник відділу (у складі управління) 
1229.1 Начальник відділу (центральні органи державної влади) 
1229.1 Начальник відділу управління 
1229.1 Начальник підвідділу 
1229.1 Начальник підвідділу (у складі самостійного 
відділу) 
1229.3 Завідувач відділу (місцеві органи державної влади) 
1229.3 Начальник відділу (місцеві органи державної влади) 
1229.3 Начальник управління. 

Подальше навчання Магістри публічного управління та адміністрування за освітньо-
професійною програмою «Публічне управління та адміністру-
вання» мають можливість продовжити навчання на третьому 
освітньо-науковому рівні. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

За домінуючими методами та способами навчання: пасивні (по-
яснювально-ілюстративні); активні (проблемні,  інтерактивні, 
проектні, інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі) тощо. 
За організаційними формами: колективного та інтегративного 
навчання тощо. 
За орієнтацією педагогічної взаємодії: позиційного та контекст-
ного навчання, технологія співпраці тощо. 

Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється  за 
4-х бальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «не-
задовільно») і вербальною («зараховано», «не зараховано) сис-
темами, шкалою навчального закладу (від 0 до 100 балів), націо-
нальною шкалою ЕСТS (A, B, C, D, E, FX, F).  
Види контролю: поточний, модульний, підсумковий, самоконт-
роль.  
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдан-
ня за допомогою комп’ютера або дистанційних засобів навчан-
ня, захист індивідуальних робіт, атестація, що проводиться у 
формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи. 

6 –Програмні компетентності 

Інтегральна компетент-
ність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публіч-
ного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, 
що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інно-
вацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентнос-
ті 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та ру-
хатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально  
відповідально та свідомо.  

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.  

ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інте-
лектуальний і культурний рівні.  
 



ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використо-
вувати сучасні комунікаційні технології.  

ЗК06. Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.  

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (фахові, 
предметні) компетент-
ності 

 

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробіт-
ництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.  

СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного 
управління та інших організацій публічної сфери.  

СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забез-
печення управлінських процесів із використанням сучасних ін-
формаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи 
щодо впровадження електронного урядування в різних сферах 
публічного управління та адміністрування.  

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на ви-
щому, центральному, регіональному, місцевому та організацій-
ному рівнях.  

СК05. Здатність представляти органи публічного управління у 
відносинах з іншими державними органами та органами місце-
вого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємст-
вами, установами і організаціями незалежно від форм власності, 
громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними.  

СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуван-
ням потреб забезпечення національної безпеки України.  

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-
правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надава-
ти експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рів-
нях публічного управління та адміністрування.  

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку со-
ціально-економічних систем на вищому, центральному, регіона-
льному, місцевому та організаційному рівнях.  

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяль-
ність у сфері публічного управління та адміністрування.  

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з 
урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції.  

СК11. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення та 
вирішувати кадрові питання  з урахуванням гендерної рівності 

7- Програмні результати навчання 

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, ос-
нов та технологій прийняття управлінських рішень.  

РН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи 
вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти норма-
тивно-правових актів для їх усунення.  

РН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати 
виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.  

РН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалі-
зоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та 
адміністрування.  

РН05. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвит-
ку електронної демократії.  

РН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, 
змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід 
при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.  

РН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку пу-
блічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також 



методи командної роботи.  

РН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, викори-
стовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управлін-
ня та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.  

РН09. Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми 
публічного управління та результати досліджень.  

РН10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та 
презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.  

РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні 
обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів 
рішень.  

РН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного 
управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і за-
вдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз йо-
го результатів, формулювання обґрунтованих висновків. 

РН 13. Знати організацію роботи територіальних органів державної виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування в етнонаціональній сфері, проблеми розподілу повно-
важень між органами місцевої влади відносно регулювання відносин в етнонаціональній 
сфері, реформування органів державного управління етнонаціональною сферою, підви-
щення ефективності управління міграційними процесами, механізми попередження / вре-
гулювання етнічних конфліктів. 

РН14. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення та приймати кадрові питання з ура-
хуванням  гендерної рівності. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

У викладанні навчальних дисциплін обов’язкової та вибіркової час-
тини змісту навчання  беруть участь доктори наук, професори, кан-
дидати наук, доценти, які мають досвід практичної, наукової та пе-
дагогічної роботи.  

Матеріально- 
технічне 
забезпечення 

Інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийнят-
тя управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Матеріально-технічна база університету повністю пристосована для 
підготовки за спеціальністю 281 «Публічне управління та адмініст-
рування» за освітньо-професійною програмою «Публічне управлін-
ня та адміністрування». 
Приміщення кафедр та навчально-лабораторна база відповідають 
санітарно-технічним нормам і мають відповідні умови для їх екс-
плуатації.  
Навчальний процес з обов’язкових дисциплін забезпечується методи-
чними комплексами дисциплін, що складаються з підручників, мето-
дичних розробок до практичних занять, лабораторних практикумів, 
методичних вказівок до самостійної роботи студентів, методичних 
рекомендації до виконання магістерських робіт методика підготовки і 
порядок захисту, екзаменаційних та тестових запитань різної склад-
ності (для самоперевірки, для іспитів, для тренінгів) тощо.  

 

  



2 Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна  

послідовність 

2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми ПУА 
Код 

компо-

ненти 

Компоненти освітньо-професійної програ-

ми(навчальні дисципліни, курсові проекти  

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма  

підсумкового 

контролю 
 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

Обов’язкові загальні компоненти 

ОК 1.1.1 Філософія державного управління 3,0 диф.залік 

ОК 1.1.2 Управління соціальним і гуманітарним розвитком 3,5 диф.залік 

ОК 1.1.3 Публічне управління та адміністрування в еконо-

мічній сфері 

4,5 екзамен 

Разом за цикл обов’язкових загальних компонентів 11,0 

Обов’язкові професійні компоненти 

ОК 1.2.1 Право в системі публічного управління та адмініс-

трування 
4,5 

диф.залік 

ОК 1.2.2 Теорія та історія публічного управління та адмініс-

трування 
3 

екзамен 

ОК 1.2.3 Організаційно-правові засади публічного управ-

ління та адміністрування 
3 

екзамен 

ОК 1.2.4 Кадрова політика і державна служба 3 екзамен 

ОК 1.2.5 Територіальна організація влади в Україні 

 
4,5 

екзамен 

ОК 1.2.6 Державна політика: аналіз та механізми впрова-

дження 
4,0 

екзамен 

ОК 1.2.7 Інформаційна політика в Україні 3 диф.залік 

ОК 1.2.8 Стратегічне планування в системі публічного 

управління та адміністрування 
3 

екзамен 

ОК 1.2.9 Сучасні геополітичні процеси: світ і Україна 

 
5 

екзамен 

ОК 1.2.10 Етнополітичні процеси та конфлікти в сучасній 

Україні 
5 

екзамен 

ОК 1.2.11 Іноземна мова у професійній діяльності 3 диф.залік 

ОК 1.2.12 Переддипломна практика (стажування) 6 диф.залік 

 Атестація   

ОК 1.2.13 Комплексний екзамен 1,5  

ОК 1.2.14 Виконання та захист магістерської роботи 6,5  

Разом за цикл обов’язкових професійних компонентів 55 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66 

Загальний обсяг вибіркових компонент*: 24 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 

*
 
– Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному 

університеті цивільного захисту України здобувач вищої освіти має право обирати будь-яку 

навчальну дисципліну за спеціальністю або з інших спеціальностей, за якими здійснюється 

освітня діяльність в університеті. 



2.2  Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 
 ОБОВ’ЯЗКОВІ   

ЗАГАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ 

 ОБОВ’ЯЗКОВІ  

ПРОФЕСІЙНІ КОМПОНЕНТИ 

 

1
 с

ем
ес

т
р

 

 ОК 1.1.1  ОК 1.2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ОК 1.2.1 

 

ОК 1.2.3 

  

 

 

  ОК 1.2.5 

2
 с

ем
ес

т
р

   

ОК 1.1.3 ОК 1.2.7 

  

 ОК 1.2.6 

ОК 1.2.11 

 ОК 1.2.8 

 

 

 

3
 с

ем
ес

т
р

 

ОК 1.2.9 

 

ОК 1.2.10 

 

 ОК 1.2.4 

ОК 1.1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Система науково-методичних і педагогічних заходів: комбінація лекцій, 

семінарів, практичних занять із розв’язування проблем, виконання проектів, 

дослідницькі роботи, написання статей, підготовка магістерської роботи. 

Обов’язкове вивчення здобувачами дисциплін, передбачених освітньо-

професійною програмою; підготовка та захист магістерської роботи на здобут-

тя освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. 

Оцінювання результатів навчання здобувачів здійснюється за накопичу-

вальною бально-рейтинговою системою, основною метою якої є регулярна й 

комплексна оцінка результатів навчальної діяльності та сформованості компе-

тентностей.  

ОК 1.2.12 

ОК 1.2.13 

ОК 1.2.14 



Оцінювання компетентностей здобувачів з навчальних дисциплін здійс-

нюється з використанням трьох шкал: 

перша – національна (традиційна) – 4-бальна (чотирибальна); 

друга – рейтингова шкала оцінювання – ЄКТС; 

третя – накопичувальна шкала – 100-бальна.  

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів поточного ко-

нтролю (усне опитування, тести, контрольні роботи, колоквіуми, робота на се-

мінарських заняттях, виконання лабораторних робіт, есе, реферати тощо) ро-

боти здобувача вищої освіти впродовж семестру та підсумкового контролю 

успішності у формі диференційованого заліку або іспиту. 

 

 

4 Відповідність навчальних дисциплін програмним компетентностям  

та результатам навчання 

Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

ЗКО1. Здатнiсть до абст-

рактного мислення, аналiзу 
та синтезу.  

РНО1. Знати теоретичнi та 

прикладнi засади вироблення 

й аналізу публiчної полiтики, 

основ та технологiй прийн-

яття управлiнських рiшень. 

. 

ОК 1.1.1 Філософія держав-

ного управління 

ОК 1.2.3 Організаційно-

правові засади публічного 

управління та адміністру-

вання 

ОК 1.2.6 Державна політика: 

аналіз та механізми впрова-

дження 

ЗКО2. Здатнiсть працюва-

ти в командi, мотивувати 
людей та рухатися  до  

спiльної  мети,  бути  
лiдером,  дiяти соцiально 

вiдповiдально та свiдомо. 

РНО1. Знати теоретичнi та 

прикладнi засади вироблення 

й аналізу публiчної полiтики, 

основ та технологiй прийн-

яття управлiнських рiшень. 

РНО2. Розв'язувати складнi 

задачi публiчного 

управлiння та 

адмiнiстрування, враховую-

чи вимоги законодавства, 

виявляти правовi колiзiї та 

проблеми, розробляти прое-

кти нормативно-правових 

актiв для їx усунення. 

ОК 1.2.2 Теорія та історія 

публічного управління та 

адміністрування 

ОК 1.2.3 Організаційно-

правові засади публічного 

управління та адміністру-

вання 

ЗКОЗ. Здатнiсть розробляти 

та управляти проектами. 

РНО4. Використовувати су-

часнi статистичнi методи, 

моделi, цифровi технологiї, 

спецiалiзоване програмне 

забезпечення для розв'язання 

складних  задач публiчного 

управлiння та 

адмiнiстрування. 

ОК 1.2.7 Інформаційна полі-

тика в Україні  

ОК 1.2.8 Стратегічне плану-

вання в системі публічного 

управління та адміністру-

вання  

 

ЗКО4. Здатнiсть удоскона-

лювати й розвивати про-

фесiйний, iнтелектуальний i 

РНО2. Розв'язувати складнi 

задачi публiчного 

управлiння та 

ОК 1.2.1 Право в системі пу-

блічного управління та адмі-

ністрування 



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

культурний рiвнi. адмiнiстрування, враховую-

чи вимоги законодавства, 

виявляти правовi колiзiї та 

проблеми, розробляти прое-

кти нормативно-правових 

актiв для їx усунення. 

РН12. Планувати i 

здiйснювати науковi та при-

кладнi дослiдження у сферi 

публiчного управлiння та 

адмiнiстрування, включаючи 

аналiз проблематики, поста-

новку цiлей i завдань, вибiр 

та використання теоретич-

них та емпiричних методiв   

дослiдження, аналiз   його  

результатiв,   формулювання 

обгрунтованих висновків. 

ОК 1.2.6 Державна політика: 

аналіз та механізми впрова-

дження 

ОК 1.2.8 Стратегічне плану-

вання в системі публічного 

управління та адміністру-

вання 

 

ЗКО5. Здатнiсть приймати 

обrрунтованi рішення та ви-

користовувати сучаснi ко-

мунiкацiйнi  технологiї. 

PHO5. Визначати 

прiоритетнi напрями впрова-

дження електронного уряду-

вання та розвитку  електрон-

ної демократiї. 

ОК 1.2.7 

Інформаційна політика в 

Україні 

ЗКО6.  Здатнiсть до 

професiйного спiлкування 

іноземною мовою. 

РНО9. Спiлкуватися 

iноземною мовою на про-

фесiйну тематику, обгово-

рювати проблеми публiчного 

управлiння та результати 

дослiджень. 

ОК 1.2.11 

Іноземна мова у професійній 

діяльності 

ЗКО7. Здатнiсть генерувати 

новi iдeї (креативнiсть). 

РНО6. Здiйснювати ефекти-

вне управлiння iнновацiями, 

ресурсами, ризиками, проек-

тами, змiнами, якiстю, засто-

совувати сучаснi моделi, 

пiдходи та технологiї, 

мiжнародний досвiд при 

проектуваннi та реорганiзацii 

управлiнських та загально- 

органiзацiйних структур. 

РН12. Планувати i 

здiйснювати науковi та при-

кладнi дослiдження у сферi 

публiчного управлiння та 

адмiнiстрування, включаючи 

аналiз проблематики, поста-

новку цiлей i завдань, вибiр 

та використання теоретич-

них та емпiричних методiв   

дослiдження, аналiз   його  

результатiв,   формулювання 

обгрунтованих висновків.  

ОК 1.1.3 Публічне управлін-

ня та адміністрування в еко-

номічній сфері 

ОК 1.2.8 Стратегічне плану-

вання в системі публічного 

управління та адміністру-

вання 



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

СКО1. Здатнiсть налаго-

джувати соціальну взаємо-

дію, спiвробiтництво, по-

переджати та розв'язувати 

конфлiкти. 

 

РНО8. Умiти здiйснювати 

ефективну комунiкацiю, ар-

гументувати свою позицiю, 

використовувати сучаснi 

iнформацiйнi та ко-

мунiкацiйнi технологiї у 

сферi публiчного управлiння 

та адмiнiстрування на засадах 

соцiальної вiдповiдальностi, 

правових та етичних норм.  

ОК 1.1.2 Управління соціа-

льним і гуманітарним розви-

тком 

ОК 1.2.4 Кадрова політика і 

державна служба 

ОК 1.2.6 Державна політика: 

аналіз та механізми впрова-

дження 

СКО2. Здатнiсть ор-

ганiзовувати дiяльнiсть ор-

ганiв публiчного управлiння 

та iнших органiзацiй 

публiчної  сфери. 

РНО6. Здiйснювати ефекти-

вне управлiння iнновацiями, 

ресурсами, ризиками, проек-

тами, змiнами, якiстю, засто-

совувати сучаснi моделi, 

пiдходи та технологiї, 

мiжнародний досвiд при 

проектуваннi та реорганiзацii 

управлiнських та загально- 

органiзацiйних структур.  

ОК 1.2.8 Стратегічне плану-

вання в системі публічного 

управління та адміністру-

вання 

СКОЗ. Здатнiсть організо-

вувати iнформацiйно-

аналiтичне забезпечення 

управлінських процесів із 

використанням сучасних 

iнформацiйних ресурсів та 

технологiй, зокрема розро-

бляти заходи  щодо  впро-

вадження електронного 

урядування в різних сферах 

публічного управління та 

адміністрування.  

РНО8. Умiти здiйснювати 

ефективну комунiкацiю, ар-

гументувати свою позицiю, 

використовувати сучаснi 

iнформацiйнi та ко-

мунiкацiйнi технологiї у 

сферi публiчного управлiння 

та адмiнiстрування на засадах 

соцiальної вiдповiдальностi, 

правових та етичних норм. 

ОК 1.2.7 Інформаційна полі-

тика в Україні 

СКО4. Здатнiсть визначати 

показники сталого розвит-

ку на вищому, централь-

ному, регіональному, міс-

цевому та органiзацiйному 

рiвнях.  

РН07. Умiти розробляти 

нацiональнi/ регiональнi 

програмнi документи що-

до розвитку публiчного 

управлiння, використову-

ючи системний аналіз і  

комплексний пiдхiд, а та-

кож методи командної ро-

боти. 

PH10. Представляти орга-

ни публiчного управлiння 

й iншi органiзацiї 

публiчної сфери та презе-

нтувати для фахiвцiв i 

широкого загалу резуль-

тати їх дiяльностi. 

ОК 1.1.3 Публічне управлін-

ня та адміністрування в еко-

номічній сфері  

ОК 1.2.5 Територіальна ор-

ганізація влади в Україні 

CKO5. Здатнiсть представ- PH10. Представляти орга- ОК 1.1.2 Управління соціа-



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

ляти органи публiчного 

управлiння у відносинах   з   

iншими   державними   ор-

ганами   та органами 

місцевого самоврядування, 

громадянськими 

об’єднаннями, підприємст-

вами,  установами  і  орга-

нізаціями   незалежно від 

форм власностi, громадя-

нами та налагоджувати 

ефективнi комунiкацiї з 

ними  

ни публiчного управлiння 

й iншi органiзацiї 

публiчної сфери та презе-

нтувати для фахiвцiв i 

широкого загалу резуль-

тати їх дiяльностi. 

РН 13. Знати організацію ро-

боти територіальних органів 

державної виконавчої влади 

та органів місцевого самов-

рядування в етнонаціональ-

ній сфері, проблеми розподі-

лу повноважень між органа-

ми місцевої влади відносно 

регулювання відносин в ет-

нонаціональній сфері, рефо-

рмування органів державного 

управління етнонаціональ-

ною сферою, підвищення 

ефективності управління міг-

раційними процесами, меха-

нізми попередження / врегу-

лювання етнічних конфліктів 

льним і гуманітарним розви-

тком 

ОК 1.2.10 Етнополітичні 

процеси та конфлікти в су-

часній Україні 

СКО6. Здатнiсть 

здiйснювати професiйну 

дiяльнiсть з урахуванням по-

треб забезпечення 

нацiональної безпеки Украї-

ни. 

РНО3. Знати основнi засади 

нацiональної безпеки та 

умiти попереджати й нейт-

ралiзувати виклики i загрози 

нацiональним iнтересам 

України в межах своєї про-

фесiйної  компетенцiї.  

ОК 1.2.3 Організаційно-

правові засади публічного 

управління та адміністру-

вання  

ОК 1.2.10 Етнополітичні 

процеси та конфлікти в су-

часній Україні 

СКО7. Здатнiсть самостiйно 

готувати проекти норматив-

но- правових актів, 

аналiтичнi довідки, пропо-

зицiї, доповiдi, надавати екс-

пертну оцінку нормативно-

правовим актам на рiзних 

рiвнях публiчного 

управлiння та 

адмiнiстрування. 

РНО2. Розв'язувати складнi 

задачi публiчного 

управлiння та 

адмiнiстрування, враховую-

чи вимоги законодавства, 

виявляти правовi колiзiї та 

проблеми, розробляти прое-

кти нормативно-правових 

актiв для їx усунення. 

РН12. Планувати i 

здiйснювати науковi та при-

кладнi дослiдження у сферi 

публiчного управлiння та 

адмiнiстрування, включаючи 

аналiз проблематики, поста-

новку цiлей i завдань, вибiр 

та використання теоретич-

них та емпiричних методiв   

дослiдження, аналiз   його  

результатiв,   формулювання 

обгрунтованих висновків. 

ОК 1.2.1 Право в системі пу-

блічного управління та адмі-

ністрування 

ОК 1.2.8 Стратегічне плану-

вання в системі публічного 

управління та адміністру-

вання 



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

СКО8. Здатнiсть розробляти 

стратегiчнi документи роз-

витку соцiально-

економiчних систем на ви-

щому, центральному, 

регiональному, мiсцевому та 

органiзацiйному рiвнях. 

РН12. Планувати i 

здiйснювати науковi та при-

кладнi дослiдження у сферi 

публiчного управлiння та 

адмiнiстрування, включаючи 

аналiз проблематики, поста-

новку цiлей i завдань, вибiр 

та використання теоретич-

них та емпiричних методiв   

дослiдження, аналiз його  

результатiв, формулювання 

обгрунтованих висновків. 

ОК 1.1.3 Публічне управлін-

ня та адміністрування в еко-

номічній сфері  

ОК 1.2.10 Стратегічне пла-

нування в системі публічно-

го управління та адміністру-

вання 

 

СКО9. Здатнiсть 

здiйснювати наукову та дос-

лідницьку дiяльнiсть у сферi 

публiчного управлiння та 

адмiнiстрування. 

РН12. Планувати i 

здiйснювати науковi та при-

кладнi дослiдження у сферi 

публiчного управлiння та 

адмiнiстрування, включаючи 

аналiз проблематики, поста-

новку цiлей i завдань, вибiр 

та використання теоретич-

них та емпiричних методiв   

дослiдження, аналiз його  

результатiв, формулювання 

обгрунтованих висновків. 

ОК 1.2.8 Стратегічне плану-

вання в системі публічного 

управління та адміністру-

вання 

 

CK10. Здатнiсть приймати 

обrрунтованi управлiнськi 

рiшення з урахуванням пи-

тань європейської та євроат-

лантичної iнтеграцiї. 

PH11. Розробляти 

обrрунтованi управлiнськi 

рiшення з урахуванням пи-

тань європейської та євроат-

лантичної iнтеграцїi, врахо-

вувати цiлi, наявнi законо-

давчi, часовi та ресурснi об-

меження, оцiнювати 

полiтичнi, соцiальнi, еко-

номiчнi та екологічні наслід-

ки варіантів рішень. 

ОК 1.2.9 Сучасні геополіти-

чні процеси: світ і Україна 

ОК 1.2.10 Етнополітичні 

процеси та конфлікти в су-

часній Україні 

СК11. Здатність приймати 

обґрунтовані управлінські 

рішення та вирішувати кад-

рові питання  з урахуванням 

гендерної рівності 

РН14. Розробляти обґрунто-

вані управлінські рішення та 

приймати кадрові питання з 

урахуванням  гендерної рів-

ності. 

 

ОК 1.1.2 Управління соціа-

льним і гуманітарним розви-

тком 

ОК 1.2.1 Право в системі пу-

блічного управління та адмі-

ністрування 

ОК 1.2.4 Кадрова політика і 

державна служба 



5 Матриця вiдповiдностi визначених Стандартом компетентностей  

дескрипторам НРК 

Класифікація 

компетентнос-

тей за НРК 

Знання 

Зн1 Спеціалізовані 

концептуальні 

знання, що вклю-

чають сучасні нау-

кові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або га-

лузь знань і є ос-

новою для оригі-

нального мислення 

та проведення до-

сліджень. 

Зн2 Критичне 

осмислення про-

блем у галузі та 

межі галузей 

знань. 

 

Уміння/навички 

Ум1 Спеціалізовані 

уміння/навички 

розв’язання проблем, 

необхідні для проведен-

ня досліджень та прова-

дження інноваційної дія-

льності з метою розвитку 

нових знань та процедур. 

Ум2 Здатність інтегрува-

ти знання та розв’язувати 

складні задачі у широких 

або мультидисциплінар-

них контекстах. 

Ум3 Здатність 

розв’язувати проблеми у 

нових або незнайомих 

середовищах за наявнос-

ті неповної або обмеже-

ної інформації з ураху-

ванням аспектів соціаль-

ної та етичної відповіда-

льності. 

Комунікація 

К1 Зрозуміле 

і недвозначне 

донесення 

власних 

знань, висно-

вків та аргу-

ментації до 

фахівців і 

нефахівців, 

зокрема, до 

осіб, які на-

вчаються. 

К2 Викорис-

тання інозем-

них мов у 

професійній 

діяльності 

Відповідальність та 

автономія 

АВ1 Управління ро-

бочими або навчаль-

ними процесами, які 

є складними непе-

редбачуваними та 

потребують нових 

стратегічних підхо-

дів. 

АВ2 Відповідаль-

ність за внесок до 

професійних знать і 

практики та оціню-

вання результатів 

діяльності команд та 

колективів. 

АВ3 Здатність про-

довжувати навчання 

з високим ступенем 

автономії. 

Загальні компетентності 

ЗК1 Зн1 Ум2 К1 АВ1 

ЗК2 Зн1 Ум3 К1 АВ2 

ЗК3 Зн1 Ум1  АВ1 

ЗК4 Зн1, Зн2 Ум1, Ум2  АВ2 

ЗК5 Зн1, Зн2 Ум1, Ум2 К1 АВ1 

ЗК6 Зн2 Ум3 К1, К2 АВ1 

ЗК7 Зн1, Зн2 Ум1, Ум2, Ум3 К1 АВ3 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1 Зн1 Ум1 К1 АВ2 

СК2 Зн1  Ум1 К1 АВ1 

СК3 Зн1 Ум1, Ум2 К1  

СК4 Зн1, Зн2 Ум3 К1 АВ1 

СК5 Зн1 Ум1 К1, К2 АВ2 

СК6 Зн1 Ум1   

СК7 Зн1, Зн2 Ум2, Ум3   

СК8 Зн1 Ум1  АВ2 

СК9 Зн1 Ум1 К1 АВ3 

СК10 Зн1 Ум1 К1 АВ2 

СК11 Зн1 Ум1 К1 АВ2 

 



6 Матриця вiдповiдностi визначених Стандартом результатів навчання та професійних компетентностей 

Результати 

навчання 

Кометентності 

Інтегральна компетентність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 
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РН1 + +                 
РН2  +  +          +     
РН3             +      
РН4   +                
РН5     +              
РН6       +  +          
РН7 

          +        

РН8        +  +         
РН9      +             
РН10           + +       
РН11                 +  
РН12       +       + + +   
РН 13            +       
РН 14                  + 
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