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фесор; 
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наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту, доктор 
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1 Профіль освітньо-наукової програми «Публічне управління  

та адміністрування у сфері цивільної безпеки»  

зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу ви-

щої освіти та структур-

ного підрозділу 

Національний університет цивільного захисту України  кафе-

дра публічного адміністрування у сфері цивільного захисту 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Доктор філософії з публічного управління та адміністрування 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адмініс-

трування у сфері цивільної безпеки» підготовки доктора філо-

софії зі спеціальності 281 «Публічне управління та адмініст-

рування», галузь знань 28 «Публічне управління та адмініст-

рування» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 48 кредитів ЄКТС,  

Наявність акредитації  

Цикл/рівень HPК України – 9 рівень, третій цикл вищої освіти Рамки ква-

ліфікацій Європейського простору вищої освіти 

Передумови Наявність другого рівня вищої освіти та освітнього ступеню 

магістр 

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньої про-

грами 

5 років 

Інтернет-адреса постій-

ного розміщення опису 

освітньої програми 

www.nuczu.edu.ua 

2 - Мета освітньо-наукової програми 

Програма забезпечує умови формування і розвитку аспірантами програмних компетент-

ностей, що дозволять їм оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхід-

ними для здійснення актуального дисертаційного дослідження у сфері публічного управ-

ління та адміністрування у сфері цивільної безпеки. 

3 - Характеристика освітньо-наукової програми 

Предметна область (га-

лузь знань, спеціаль-

ність) 

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування», 

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Орієнтація програми Науково-дослідницька, освітня, інформаційно-аналітична, 

управлінська, консультаційна 

Фокус програми: загаль-

на/ спеціальна 

Спеціальна 

Особливості програми Наявність наукової складової. Підготовка докторів філософії з 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільної 

безпеки 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до  

працевлаштування 

Відповідно до здобутої спеціальності випускники, які здобули 

науковий ступінь доктора філософії, можуть займати посади 

державної служби в державних органах, керівників 

публічного управління в державних органах та їх заступників, 

керівників самоврядувальних організацій, підрозділах 

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує фор-



мування та реалізує державну політику у сфері цивільної без-

пеки, керівників підприємств, установ та організацій та їх 

заступників, менеджерів (управителів) у соціальній сфері, у 

сфері досліджень та розробок, керівників закладів вищої 

освіти та їх заступників, викладачів закладів вищої освіти. 

Подальше навчання Можливість здобуття другого наукового ступеня – доктора наук 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Обов’язкое вивчення здобувачами дисциплін, передбачених 

освітньо-науковою програмою; комбінація лекцій, семінарсь-

ких, практичних занять із розв’язування наукових завдань, 

написання статей, дослідницькі роботи та підготовка дисерта-

ційної роботи. 

Система оцінювання Оцінювання результатів навчання здобувачів здійснюється за 

накопичувальною бально-рейтинговою системою, основною 

метою якої є регулярна й комплексна оцінка результатів на-

вчання та сформованості компетентностей. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні про-

блеми у галузі «Публічне управління та адміністрування», за-

стосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а 

також проводити власне наукове дослідження, результати яко-

го мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.  

Загальні 

компетентності 

ЗК01. Здатність здійснювати філософсько-теоретичне уза-

гальнення проблематики дисертаційного дослідження. 

 ЗК02. Здатність аналізувати науково-філософські картини сві-

ту, їх теоретичні складові. Здатність формування системного 

наукового світогляду, професійної етики та загального куль-

турного кругозору. 

 ЗК03. Здатність застосовувати філософські методології під 

час аналізу явищ і процесів, які становлять об’єкт і предмет 

наукових досліджень, зокрема дисертаційного 

 ЗК04 Здатність застосовувати професійні наукові знання у фі-

лософському осмисленні існуючих проблем і перспектив ци-

вілізації, її техногенних, екологічних, фінансово-економічних, 

соціальних та інших безпекових факторів. 

 ЗК05. Здатність до презентації власних і колективних резуль-

татів професійної та науково-дослідної діяльності англійсь-

кою мовою на міжнародному рівні. 

 ЗК06 Здатність до здійснення ефективної перекладацької дія-

льності. 

 ЗК07. Здатність розуміти особливості формування та реаліза-

ції сучасної державної кадрової політики, впровадження її те-

оретичних і організаційно-правових засад в практику діяльно-

сті та розвитку державної служби в Україні. 

 ЗК08 Здатність аналізувати зарубіжний досвід стосовно роз-

витку теорії і практики організації та функціонування держа-

вної служби 

 ЗК09. Здатність до управління кадрами та використання ме-

тодів психологічного впливу в процесі роботи з кадрами. 

 ЗК10. Здатність використовувати основи педагогічної діяль-

ності, дидактики вищої школи, традиційні та інноваційні фо-

рми навчання і педагогічних технологій, наукової організації 

праці викладача ВНЗ. 



 ЗК11. Здатність до підготовки і проведення лекцій, семінарсь-

ких (практичних) занять, використання активних методів на-

вчання, організації самостійної і науково-дослідної роботи 

здобувачів і оцінювання їх знань. 

 ЗК12 Здатність до самовдосконалення, досягнення найвищої 

професійної майстерності. 

 ЗК13. Здатність до розроблення проекту дисертації, упоряд-

кування, узагальнення накопиченого матеріалу і оформлення 

тексту дисертації. 

 ЗК14. Здатність формувати методологічну культуру 

 ЗК15. Здатність поширювати наукову позицію. 

 ЗК16. Здатність здійснювати навчально-виховний процесу у 

закладі вищої освіти та до викладацької діяльності, зокрема, 

викладання спеціальних дисциплін, організації навчальної ді-

яльності здобувачів, науково-методичної роботи. 

 ЗК17. Здатність до набуття навичок формулювання концепту-

альних засад та впровадження політики європейської інтегра-

ції 

 ЗК18. Здатність до обґрунтування та розроблення механізмів 

формування та реалізації державної безпекової політики єв-

ропейської інтеграції України 

Спеціальні (фахові, пре-

дметні) компетентності 

ПК01. Здатність розробляти пропозиції щодо вдосконалення 

чинної нормативно-правової бази 

ПК02. Здатність до визначення причин виникнення проблем, 

які виникають в органах влади, їх структурних підрозділах, і 

можливі шляхи їх вирішення 

ПК03. Здатність оцінювати наслідки виконання заходів щодо 

реалізації політики у відповідній сфері, регіону, галузі, вико-

нання законодавчих і підзаконних актів в обумовлені терміни 

засобами адміністрування 

ПК04. Здатність використовувати організаційно-правові засади 

державного управління для проведення адміністративної рефо-

рми та децентралізації 

ПК05. Здатність до формулювання концептуальних засад та 

впровадження стратегії державного управління 

ПК06. Здатність обґрунтовувати та розробляти механізми дер-

жавного управління соціально-економічним розвитком регіо-

нів 

ПК07. Здатність формулювати та пропонувати організаційно-

правові методи та механізми підвищення ефективності діяль-

ності управлінських структур щодо захисту національних інте-

ресів та забезпечення цивільного захисту громадян 

ПК08. Здатність до вдосконалення процесів організації та реа-

лізації політики екологічної безпеки держави 

ПК09. Здатність будувати структуру системи цивільного захи-

сту України, організацію взаємодії з місцевими органами зако-

нодавчої та виконавчої влади, підприємствами, організаціями, 

науковими установами тощо з питань забезпечення безпеки у 

надзвичайних ситуаціях,порядок планування та організації її 

діяльності. 

7 - Програмні результати навчання 

ПРН01. Розуміти гностичну і прогностичну специфіку філософського аналізу. Виділяти 

особливості філософської методології як форми концептуалізації наукового досвіду. Ана-



лізувати концептуальні уявлення філософії щодо сутності і розвитку науки. Знаходити і 

застосовувати філософський інструментарій, адекватний проблемі дисертаційного дослі-

дження, у складі його теоретичних підвалин. Виконувати теоретичний аналіз наукових 

ідей і фактів. 

ПРН02. Виділяти закономірності побудови раціонального світогляду, антропоїдного обра-

зу світу. Оцінювати динамічні моделі світоустрою (діалектика, синергетика, загальна тео-

рія систем) як структури взаємодії науки й філософії. Формулювати аргументовану пози-

цію в питаннях наукового світогляду. 

ПРН03. Встановлювати детермінанти наукового пізнання (соціально-економічні, логіко-

теоретичні, духовно-етичні). Розуміти закономірності розвитку категорій і методів філо-

софії. Розуміти парадигми раціональності і її онтичні перспективи. Інтерпретувати тексти 

філософської культури з тематики, пов’язаної з природою науки, її проблемами і перспек-

тивами. Застосовувати філософський досвід в процесі наукового пошуку під час виконання 

дисертації. 

ПРН04. Виділяти футурологічні науково-філософські ідеї. Задіяти ресурс знань зі спеціа-

льних дисциплін у розумінні філософських проблем науки. Застосовувати філософський 

досвід в процесі наукового пошуку при виконанні дисертації. 

ПРН05. Представляти результати науково-дослідної діяльності відповідно до міжнародних 

вимог. Знати й застосовувати стандарти усного ділового й наукового спілкування з інозем-

ними партнерами й колегами, вимоги до оформлення документації. Вільно, логічно й точ-

но висловлювати думки відповідно до змісту, умов міжкультурної комунікації. 

ПРН06. Здійснювати якісний переклад наукових текстів, ураховуючи фахову специфіку. 

Знати специфіку редагування наукових текстів, зокрема галузевих. Користуватися сучас-

ними технічними засобами й інформаційно-комунікаційними технологіями для автомати-

зації перекладацьких операцій. 

ПРН07. Знати принципи формування та основні напрями реалізації сучасної державної ка-

дрової політики. Виділяти організаційні структури системи управління кадрами і основні 

напрями кадрової роботи. Впорядковувати організаційно-правові засади функціонування 

діючої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів 

державної влади і органів місцевого самоврядування. 

ПРН08. Інтерпретувати світовий досвід та чинники, що визначають специфіку організації 

державної служби в розвинутих країнах. 

ПРН09. Передбачати ефективність та оптимальні шляхи використання людських і матеріа-

льних ресурсів, застосовуючи методи оцінювання стану і можливостей галузі в умовах со-

ціально-економічних змін. Практикувати заходи щодо просування по службі найбільш 

кваліфікованих фахівців на основі нормативних актів, що визначають правовий статус та 

соціальні функції державного службовця, проходження ним державної служби. Контролю-

вати стан трудової і виконавської дисципліни шляхом збору даних про діяльність підрозді-

лів чи окремих працівників згідно з чинним законодавством. 

ПРН10. Логічно структурувати зміст навчального матеріалу. Модульно структурувати на-

вчальну і робочу навчальну програму. Проводити види лекцій за дидактичним призначен-

ням, за функціональними ознаками, за характером побудови. Застосовувати прийоми ство-

рення проблемних ситуацій. 

ПРН11. Застосовувати сучасні освітні технології. Забезпечувати виконання розвиваючої, 

координуючої, управлінської функції викладача у закладі вищої освіти. 

ПРН12. Здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію.   

ПРН13. Знати методологію і методику науково-педагогічного дослідження стосовно інфо-

рматизації освіти (наукові підходи до дослідження, науково-понятійний апарат досліджен-

ня, етапи і методи дослідження), сучасні наукові проблеми інформатизації освіти. Знати 

теоретичні положення про вимоги до написання і оформлення дисертації. Знати процедуру 

захисту дисертації. Вибирати і аналізувати наукову та професійну інформацію з викорис-

танням сучасних комп'ютерних засобів, мережевих технологій, баз даних і знань. Виділяти 

істотні зв'язки і стосунки, проводити порівняльний аналіз даних. 



ПРН14. Грамотно і логічно скласти текст дисертації. Відповідати на питання під час захис-

ту дисертації. 

ПРН15. Пояснювати методологічний апарат дослідження. Визначати взаємозв'язки між 

компонентами методологічного апарату (проблемою і темою, проблемою і об'єктом, те-

мою і предметом, об'єктом і предметом, проблемою і цілями, проблемою, темою і гіпоте-

зою, цілями, гіпотезою і завданнями, завданнями і етапами, етапами і методами дослі-

дження). Описувати стан проблеми (об'єкту, предмета) дослідження, наявні протиріччя. 

Обґрунтовувати актуальність дослідження. Застосовувати понятійно-термінологічний апа-

рат. Застосовувати теоретичні методи дослідження, емпіричні методи. Виконувати кількіс-

ний аналіз результатів дослідження математичними і статистичними методами. Виконува-

ти якісний (теоретичний) аналіз результатів емпіричного дослідження. Вміти співвідноси-

ти висновки і узагальнення із задумом дослідження, його метою, гіпотезою і завданнями. 

ПРН16. Ознайомитися з різними способами структурування й подання навчального мате-

ріалу, активізації навчальної діяльності здобувачів, особливостями професійної риторики, 

з різними методами та прийомами викладацької  діяльності у закладі вищої освіти. Оволо-

діти основами науково-методичної та навчально-методичної роботи: навичками структу-

рування та психологічно обґрунтованого перетворення наукових знань у навчальний мате-

ріал, систематизації навчальних та виховних завдань, методами та засобами складання 

вправ, задач, тестів із різних тем, усного та письмового переказу предметного матеріалу, 

різноманітними освітніми технологіями. Сформувати уміння ставити навчальну й виховну 

мету, обирати тип, вид занять, використовувати різноманітні форми організації навчальної 

діяльності студентів, діагностики, контролю та оцінки ефективності навчальної діяльності. 

Розроблення змісту навчальних занять, методичної роботи. Самостійне проведення різних 

видів навчальних занять, самоаналіз. Участь в оцінюванні якості різних видів роботи сту-

дентів. Індивідуальна робота зі студентами, консультування. 

ПРН17. Знати теоретико-методичні засади розробки політики європейської інтеграції. По-

мічати проблемні аспекти реалізації політики європейської інтеграції на сучасному етапі. 

Пояснювати поточні тенденції розвитку євро інтеграційних процесів. Розпізнавати моди-

фікації організаційного забезпечення реалізації політики європейської інтеграції. 

ПРН18. Оцінювати складові політики європейської інтеграції в сучасних умовах. Аналізу-

вати безпекові чинники, що впливають на політику європейської інтеграції. Співвідносити 

перспективні напрями вдосконалення безпекової політики європейської інтеграції України 

в умовах глобалізації. Оцінювати ефективність політики європейської інтеграції. 

ПРН19. Аналізувати та виявляти ознаки неефективності діючих нормативно-правових до-

кументів, існуючої практики регулювання суспільних відносин та розробляти пропозиції 

щодо їх вдосконалення. 

ПРН20. Використовувати форми і методи добору й аналізу відповідної інформації щодо 

розв’язання ситуаційних проблем, які можуть виникати в органах влади та їх структурних під-

розділах. Здійснювати науково-дослідницьку діяльність для отримання наукових результатів у 

сфері державного управління Аналізувати діяльність певного органу управління загальнодер-

жавного, регіонального або галузевого рівня з використанням відповідних методик. 

ПРН21. Аналізувати та оцінювати механізми реалізації державної влади в системах управ-

ління усіх рівнів. Описувати доктрини, концепції, теорії державного управління, світові 

тенденції їх розвитку. Використовувати зарубіжний досвід державного управління в украї-

нській практиці. 

ПРН22.Володіти теоретичними засадами організаційно-правового забезпечення державно-

го управління. Упорядковувати нормативно-правові акти, що регламентують управлінську 

діяльність в державі. Описувати структуру, функції та повноваження діяльності органів 

державної влади. Розробити пропозиції (проекти) до регіональних і галузевих програм со-

ціально-економічного розвитку, цільових перспективних програм та комплекси заходів, 

спрямованих на підвищення ефективності соціально-економічного розвитку на основі ме-

тодології системного аналізу, виходячи із ресурсного забезпечення та механізмів впрова-

дження державноуправлінських рішень. 



ПРН23. Розробити пропозиції до проектів законів та інших нормативно-правових актів з 

питань діяльності органу влади, структурного підрозділу на підставі аналізу ефективності 

діючих документів із застосуванням конституційного права, існуючих регламентів законо-

давчої і виконавчої влади на принципах розбудови громадянського суспільства, викорис-

товуючи метод системного аналізу. Розробити пропозиції щодо удосконалення чинної но-

рмативно-правової бази на основі виявлених ознак її недосконалості за результатами ви-

вчення та аналізу ефективності діючих нормативно-правових документів, існуючої прак-

тики регулювання суспільних відносин. 

ПРН24. Аналізувати діяльність певного органу управління загальнодержавного, регіональ-

ного або галузевого рівня з використанням відповідних методик. Оцінювати ефективність 

чинних форм і методів державного управління за результатами аналізу програм розвитку 

територій, галузі, вітчизняного і зарубіжного досвіду їх реалізації в контексті європейської 

інтеграції, використовуючи методи порівняльного та інституційного аналізу. Розробляти 

звіти щодо виконання планових показників розвитку територій чи галузей, роботи госпо-

дарчих і управлінських структур, органів влади на основі методів статистичного аналізу 

даних, результатів соціологічних і маркетингових досліджень. 

ПРН25. Упорядковувати витоки і зміст політичних вчень в їх історичному розвитку, предста-

вити цей розвиток як певну традицію політичного мислення. Відтворювати сучасні методи 

наукового аналізу політичних процесів для забезпечення відкритості та прозорості органів 

влади і сформувати вміння та навички їх практичного застосування. Формулювати закономір-

ності розвитку і принципи організації політичної сфери суспільства. Застосовувати вміння та 

навички у процесі публічного управління щодо політико-управлінських відносин. 

ПРН26. Використовувати інструментарій загальних та спеціальних наукових методів пі-

знання для вдосконалення процесів організації та реалізації політики екологічної безпеки 

держави. Оцінювати сучасні тенденції розвитку екологічних загроз. Аналізувати механіз-

ми організації системи екологічної безпеки держави. Розробляти та використовувати 

принципово нові наукові підходи стосовно формування та реалізації державної політики в 

сфері екологічної безпеки. Виявляти взаємозв’язки в управлінському спілкуванні у сфері 

екологічної безпеки. 

ПРН27. Уміти аналітично мислити; застосувати норми права та принципи управління дія-

льністю ЄДСЦЗ; вести дискусію, логічно і аргументовано викладати свою точку зору; вза-

ємодіяти з регіональними та місцевими аварійно-рятувальними та аварійно-

відновлювальними службами міст та територій у разі загрози, або виникненні надзвичай-

ної ситуації;в межах своєї компетенції, реалізовувати державну політику, спрямовану на 

забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних ціннос-

тей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій; вдосконалювати плани 

взаємодії з місцевими органами влади. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації ОНП 

Кадрове  

забезпечення 

У викладанні компонентів освітньо-наукової програми 

обов’язкової та вибіркової частини змісту навчання беруть 

участь науково-педагогічні або наукові працівники, які мають 

кваліфікацію відповідно до спеціальності. 

Матеріально-технічне  

забезпечення 

Передбачає наявність технічних та наочних засобів навчання, 

вимірювальних приладів; спеціалізованих та навчально-

наукових лабораторій 

Інформаційне та навчаль-

но-методичне забезпечен-

ня 

Навчальний процес забезпечується методичними комплексами 

дисциплін, що складаються з підручників, довідкової та іншої 

навчальної літератури навчальних дисциплін відповідно до на-

вчального плану підготовки здобувачів, методичних розробок 

до практичних занять, методичних вказівок до самостійної ро-

боти, екзаменаційних та тестових завдань різної складності 

(для самоперевірки та для іспитів) тощо. 

 



2 Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна  

послідовність 

2.1 Перелік компонент освітньо-наукової програми 

Код 

компоненти 

Компоненти освітньо-наукової програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсум. 

контролю 

1 2 3 4 

ОСВІНТЯ СКЛАДОВА 

Обов’язкові компоненти освітньо-наукової програми 

Обов’язкові загальні компоненти 

ОК 1.1.1. Філософсько-методологічні основи наукових 

досліджень 

5 
екзамен 

ОК 1.1.2. Академічна іноземна мова 6 екзамен 

ОК 1.1.3. Кадрова політика і державна служба 3 екзамен 

ОК 1.1.4. Методика викладання у вищій школі 3 екзамен 

ОК 1.1.5. Технологія підготовки та захисту дисертації 3 екзамен 

ОК 1.1.6. Педагогічна практика 3 залік 

Обов’язкові професійні компоненти 

ОК 2.1.1. Теорія та історія публічного управління та ад-

міністрування 

3 
екзамен 

ОК 2.1.2. Публічне управління та адміністрування у 

сфері цивільної безпеки  

6 
екзамен 

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми* 

Вибіркові загальні компоненти 

Загальний обсяг вибіркових загальних компонент 5  

Вибіркові професійні компоненти 

Загальний обсяг вибіркових професійних компонент 11 
 

НАУКОВА СКЛАДОВА 

НК 3.1. Розробка механізмів державного управління 

соціально-економічною сферою та її галузями 

в контексті забезпечення безпеки українського 

суспільства  

 

НК 3.2. Розробка наукових основ державного управ-

ління у сфері безпеки ринку соціально-

економічних послуг України з точки зору ци-

вільного захисту  

 

А (атестація) Захист дисертації 

Разом за цикл загальної підготовки 32 

Разом за цикл професійної підготовки 16 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ПРОГРАМИ 48 

 
*

 
– 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-наукової програми 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

ОК 1.1.1 

 

ОО     ОК 1.1.2 
 

ОК 1.1.3 
 

ОК 1.1.4 
 

А 

НК 3.2 

ОО    ОК 2.1.1. 

ОО    НК3.1 

ОК 1.1.5 

ОК 1.1.6 

ОО    ОК2.1.2 



3 Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації здо-

бувачів вищої освіти 
Публічний захист наукових досягнень у формі дисертації 

Вимоги до дисертацій-

ної роботи 

Дисертаційна робота має передбачати розв’язання комплексних 

проблем в галузі публічного управління та адміністрування під час 

професійної або дослідницько-інноваційної діяльності шляхом гли-

бокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 

та професійної практики. 

Дисертаційна робота має бути перевірена на плагіат. 

Дисертаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті 

закладу вищої освіти або його підрозділу, чи у репозитарії закладу 

вищої освіти. 

Вимоги до структури та правил оформлення дисертації встановлює 

МОН України. 

Вимоги до публічного 

захисту (демонстрації) 

Вимоги щодо процедури та особливих умов проведення публічно-

го захисту визначаються Кабінетом Міністрів України 

 

4 Відповідність навчальних дисциплін програмним компетентностям та 

результатам навчання 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти  

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування  

навчальних дисциплін, 

 практик 

ЗК01. Здатність здійсню-

вати філософсько-

теоретичне узагальнення 

проблематики дисерта-

ційного дослідження; 

ПРН01. Розуміти гностичну і прогно-

стичну специфіку філософського ана-

лізу. Виділяти особливості філософ-

ської методології як форми концепту-

алізації наукового досвіду. Аналізува-

ти концептуальні уявлення філософії 

щодо сутності і розвитку науки. Зна-

ходити і застосовувати філософський 

інструментарій, адекватний проблемі 

дисертаційного дослідження, у складі 

його теоретичних підвалин. Викону-

вати теоретичний аналіз наукових 

ідей і фактів. 

 

ОК1.1.1. Філософсько-

методологічні основи 

наукових досліджень 

НК3.1 Розробка механіз-

мів державного управ-

ління соціально-

економічною сферою та 

її галузями в контексті 

забезпечення безпеки 

українського суспільства 

НК3.2 Розробка науко-

вих основ державного 

управління у сфері без-

пеки ринку соціально-

економічних послуг 

України з точки зору ци-

вільного захисту 

ЗК02. Здатність аналізува-

ти науково-філософські 

картини світу, їх теорети-

чні складові. Здатність 

формування системного 

наукового світогляду, 

професійної етики та зага-

льного культурного кру-

гозору. 

ПРН02. Виділяти закономірності по-

будови раціонального світогляду, ан-

тропоїдного образу світу. Оцінювати 

динамічні моделі світоустрою (діале-

ктика, синергетика, загальна теорія 

систем) як структури взаємодії науки 

й філософії. Формулювати аргумен-

товану позицію в питаннях наукового 

світогляду. 

ОК1.1.1. Філософсько-

методологічні основи 

наукових досліджень 

ЗК03 Здатність застосову-

вати філософські методо-

логії під час аналізу явищ 

ПРН03. Встановлювати детермінанти 

наукового пізнання (соціально-

економічні, логіко-теоретичні, духов-

ОК1.1.1. Філософсько-

методологічні основи 

наукових досліджень 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти  

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування  

навчальних дисциплін, 

 практик 

і процесів, які становлять 

об’єкт і предмет наукових 

досліджень, зокрема дисе-

ртаційного. 

но-етичні). Розуміти закономірності 

розвитку категорій і методів філосо-

фії. Розуміти парадигми раціонально-

сті і її онтичні перспективи. Інтерпре-

тувати тексти філософської культури 

з тематики, пов’язаної з природою 

науки, її проблемами і перспектива-

ми. Застосовувати філософський дос-

від в процесі наукового пошуку під 

час виконання дисертації. 

НК3.1 Розробка механіз-

мів державного управ-

ління соціально-

економічною сферою та 

її галузями в контексті 

забезпечення безпеки 

українського суспільства 

НК3.2 Розробка науко-

вих основ державного 

управління у сфері без-

пеки ринку соціально-

економічних послуг 

України з точки зору ци-

вільного захисту 

ЗК04. Здатність застосо-

вувати професійні наукові 

знання у філософському 

осмисленні існуючих про-

блем і перспектив цивілі-

зації, її техногенних, еко-

логічних, фінансово-

економічних, соціальних 

та інших безпекових фак-

торів. 

ПРН04. Виділяти футурологічні нау-

ково-філософські ідеї. Задіяти ресурс 

знань зі спеціальних дисциплін у ро-

зумінні філософських проблем науки. 

Застосовувати філософський досвід в 

процесі наукового пошуку при вико-

нанні дисертації. 

ОК1.1.1. Філософсько-

методологічні основи 

наукових досліджень 

ЗК05. Здатність до презе-

нтації власних і колектив-

них результатів професій-

ної та науково-дослідної 

діяльності англійською 

мовою на міжнародному 

рівні. 

ПРН05. Представляти результати на-

уково-дослідної діяльності відповідно 

до міжнародних вимог. Знати й засто-

совувати стандарти усного ділового й 

наукового спілкування з іноземними 

партнерами й колегами, вимоги до 

оформлення документації. Вільно, 

логічно й точно висловлювати думки 

відповідно до змісту, умов міжкуль-

турної комунікації. 

ОК1.1.2. Академічна іно-

земна мова 

ЗК06. Здатність до здійс-

нення ефективної перек-

ладацької діяльності . 

ПРН06. Здійснювати якісний перек-

лад наукових текстів, ураховуючи фа-

хову специфіку. Знати специфіку ре-

дагування  наукових текстів, зокрема 

галузевих. Користуватися сучасними 

технічними засобами й інформаційно-

комунікаційними технологіями для 

автоматизації перекладацьких опера-

цій. 

ОК1.1.2. Академічна іно-

земна мова 

ЗК07. Здатність розуміти 

особливості формування 

та реалізації сучасної 

державної кадрової полі-

тики, впровадження її те-

оретичних і організаційно-

правових засад в практику 

ПРН07. Знати принципи формування 

та основні напрями реалізації сучас-

ної державної кадрової політики. Ви-

діляти організаційні структури систе-

ми управління кадрами і основні на-

прями кадрової роботи. Впорядкову-

вати організаційно-правові засади 

ОК 1.1.3. Кадрова полі-

тика і державна служба 

НК3.1 Розробка механіз-

мів державного управ-

ління соціально-

економічною сферою та 

її галузями в контексті 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти  

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування  

навчальних дисциплін, 

 практик 

діяльності та розвитку 

державної служби в Укра-

їні. 

функціонування діючої системи під-

готовки, перепідготовки та підвищен-

ня кваліфікації кадрів для органів 

державної влади і органів місцевого 

самоврядування. 

забезпечення безпеки 

українського суспільства 

НК3.2 Розробка науко-

вих основ державного 

управління у сфері без-

пеки ринку соціально-

економічних послуг 

України з точки зору ци-

вільного захисту 

ЗК08. Здатність аналізува-

ти зарубіжний досвід сто-

совно розвитку теорії і 

практики організації та 

функціонування держав-

ної служби. 

ПРН08. Інтерпретувати світовий дос-

від та чинники, що визначають спе-

цифіку організації державної служби 

в розвинутих країнах. 

ОК 1.1.3. Кадрова полі-

тика і державна служба 

НК3.1 Розробка механіз-

мів державного управ-

ління соціально-

економічною сферою та 

її галузями в контексті 

забезпечення безпеки 

українського суспільства 

НК3.2 Розробка науко-

вих основ державного 

управління у сфері без-

пеки ринку соціально-

економічних послуг 

України з точки зору ци-

вільного захисту 

 

ЗК09. Здатність до управ-

ління кадрами та викорис-

тання методів психологіч-

ного впливу в процесі ро-

боти з кадрами. 

ПРН09. Передбачати ефективність та 

оптимальні шляхи використання люд-

ських і матеріальних ресурсів, засто-

совуючи методи оцінювання стану і 

можливостей галузі в умовах соціаль-

но-економічних змін. Практикувати 

заходи щодо просування по службі 

найбільш кваліфікованих фахівців на 

основі нормативних актів, що визна-

чають правовий статус та соціальні 

функції державного службовця, про-

ходження ним державної служби. Ко-

нтролювати стан трудової і виконав-

ської дисципліни шляхом збору даних 

про діяльність підрозділів чи окремих 

працівників згідно з чинним законо-

давством. 

ОК 1.1.3. Кадрова полі-

тика і державна служба 

ЗК10. Здатність викорис-

товувати основи педагогі-

чної діяльності, дидактики 

вищої школи, традиційні 

та інноваційні форми на-

вчання і педагогічних тех-

нологій, наукової органі-

ПРН10. Логічно структурувати зміст 

навчального матеріалу. Модульно 

структурувати навчальну і робочу на-

вчальну програму. Проводити види 

лекцій за дидактичним призначенням, 

за функціональними ознаками, за ха-

рактером побудови. Застосовувати 

ОК 1.1.4. Методика ви-

кладання у вищій школі 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти  

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування  

навчальних дисциплін, 

 практик 

зації праці викладача ВНЗ. прийоми створення проблемних ситу-

ацій. 

ЗК11. Здатність до підго-

товки і проведення лекцій, 

семінарських (практич-

них) занять, використання 

активних методів навчан-

ня, організації самостійної 

і науково-дослідної робо-

ти здобувачів і оцінюван-

ня їх знань. 

ПРН11. Застосовувати сучасні освітні 

технології. Забезпечувати виконання 

розвиваючої, координуючої, управ-

лінської функції викладача у закладі 

вищої освіти. 

ОК 1.1.4. Методика ви-

кладання у вищій школі 

НК3.1 Розробка механіз-

мів державного управ-

ління соціально-

економічною сферою та 

її галузями в контексті 

забезпечення безпеки 

українського суспільства 

НК3.2 Розробка науко-

вих основ державного 

управління у сфері без-

пеки ринку соціально-

економічних послуг 

України з точки зору ци-

вільного захисту 

ЗК12 Здатність до самов-

досконалення, досягнення 

найвищої професійної 

майстерності. 

ПРН12. Здійснювати саморозвиток, 

самоосвіту, самовиховання, самоор-

ганізацію.   

 

ОК 1.1.4. Методика ви-

кладання у вищій школі 

ЗК13. Здатність до розро-

блення проекту дисерта-

ції, упорядкування, уза-

гальнення  накопиченого 

матеріалу і оформлення 

тексту дисертації. 

ПРН13. Знати методологію і методику 

науково-педагогічного дослідження 

стосовно інформатизації освіти (нау-

кові підходи до дослідження, науко-

во-понятійний апарат дослідження, 

етапи і методи дослідження), сучасні 

наукові проблеми інформатизації 

освіти. Знати теоретичні положення 

про вимоги до написання і оформлен-

ня дисертації. Знати процедуру захис-

ту дисертації. Вибирати і аналізувати 

наукову та  професійну інформацію з 

використанням сучасних комп'ютер-

них засобів, мережевих технологій, 

баз даних і знань. Виділяти істотні 

зв'язки і стосунки, проводити порів-

няльний аналіз даних. 

ОК 1.1.5.Технологія під-

готовки та захисту дисе-

ртації 

НК3.1 Розробка механіз-

мів державного управ-

ління соціально-

економічною сферою та 

її галузями в контексті 

забезпечення безпеки 

українського суспільства 

НК3.2 Розробка науко-

вих основ державного 

управління у сфері без-

пеки ринку соціально-

економічних послуг 

України з точки зору ци-

вільного захисту 

ЗК14. Здатність формува-

ти методологічну культу-

ру. 

ПРН14. Грамотно і логічно скласти 

текст дисертації. Відповідати на пи-

тання під час захисту дисертації. 

ОК 1.1.5.Технологія під-

готовки та захисту дисе-

ртації 

НК3.1 Розробка механіз-

мів державного управ-

ління соціально-

економічною сферою та 

її галузями в контексті 

забезпечення безпеки 

українського суспільства 

НК3.2 Розробка науко-



Компетентності, якими 

повинен оволодіти  

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування  

навчальних дисциплін, 

 практик 

вих основ державного 

управління у сфері без-

пеки ринку соціально-

економічних послуг 

України з точки зору ци-

вільного захисту 

ЗК15. Здатність поширю-

вати наукову позицію. 

ПРН15. Пояснювати методологічний 

апарат дослідження. Визначати взає-

мозв'язки між компонентами методо-

логічного апарату (проблемою і те-

мою, проблемою і об'єктом, темою і 

предметом, об'єктом і предметом, 

проблемою і цілями, проблемою, те-

мою і гіпотезою, цілями, гіпотезою і 

завданнями, завданнями і етапами, 

етапами і методами дослідження). 

Описувати стан проблеми (об'єкту, 

предмета) дослідження, наявні проти-

річчя. Обґрунтовувати актуальність 

дослідження. Застосовувати понятій-

но-термінологічний апарат. Застосо-

вувати теоретичні методи досліджен-

ня, емпіричні методи. Виконувати кі-

лькісний аналіз результатів дослі-

дження математичними і статистич-

ними методами. Виконувати якісний 

(теоретичний) аналіз результатів ем-

піричного дослідження. Вміти спів-

відносити висновки і узагальнення із 

задумом дослідження, його метою, 

гіпотезою і завданнями. 

ОК 1.1.5.Технологія під-

готовки та захисту дисе-

ртації 

НК3.1 Розробка механіз-

мів державного управ-

ління соціально-

економічною сферою та 

її галузями в контексті 

забезпечення безпеки 

українського суспільства 

НК3.2 Розробка науко-

вих основ державного 

управління у сфері без-

пеки ринку соціально-

економічних послуг 

України з точки зору ци-

вільного захисту 

 

ЗК16. Здатність здійсню-

вати навчально-виховний 

процесу у закладі вищої 

освіти та до викладацької 

діяльності, зокрема, ви-

кладання спеціальних ди-

сциплін, організації на-

вчальної діяльності здобу-

вачів, науково-методичної 

роботи 

ПРН16. Ознайомитися з різними спо-

собами структурування й подання на-

вчального матеріалу, активізації на-

вчальної діяльності здобувачів, особ-

ливостями професійної риторики, з 

різними методами та прийомами ви-

кладацької  діяльності у закладі вищої 

освіти. Оволодіти основами науково-

методичної та навчально-методичної 

роботи: навичками структурування та 

психологічно обґрунтованого перет-

ворення наукових знань у навчальний 

матеріал, систематизації навчальних 

та виховних завдань, методами та за-

собами складання вправ, задач, тестів 

із різних тем, усного та письмового 

переказу предметного матеріалу, різ-

номанітними освітніми технологіями. 

Сформувати уміння ставити навчаль-

ОК 1.1.6. Педагогічна 

практика 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти  

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування  

навчальних дисциплін, 

 практик 

ну й виховну мету, обирати тип, вид 

занять, використовувати різноманітні 

форми організації навчальної діяль-

ності студентів, діагностики, контро-

лю та оцінки ефективності навчальної 

діяльності. Розроблення змісту навча-

льних занять, методичної роботи. Са-

мостійне проведення різних видів на-

вчальних занять, самоаналіз. Участь в 

оцінюванні якості різних видів роботи 

студентів. Індивідуальна робота зі 

студентами, консультування. 

ЗК17. Здатність до набут-

тя навичок формулювання 

концептуальних засад та 

впровадження політики 

європейської інтеграції 

ПРН17. Знати теоретико-методичні 

засади розробки політики європейсь-

кої інтеграції. Помічатипроблемніас-

пектиреалізаціїполітикиєвро-

пейськоїінтеграції на сучасному етапі. 

Пояснювати поточні тенденції розви-

тку євро інтеграційних процесів. Роз-

пізнаватимодифікаціїорганіза-

ційногозабезпеченняреалізаці-

їполітикиєвропейськоїінтеграції. 

НК3.2 Розробка науко-

вих основ державного 

управління у сфері без-

пеки ринку соціально-

економічних послуг 

України з точки зору ци-

вільного захисту 

ЗК18. Здатність до обґру-

нтування та розроблення 

механізмів формування та 

реалізації державної без-

пекової політики європей-

ської інтеграції України 

ПРН18. Оцінювати складові політики 

європейської інтеграції в сучасних 

умовах. Аналізувати безпекові чинни-

ки, що впливають на політику євро-

пейської інтеграції. Співвідносити 

перспективні напрями вдосконалення 

безпекової політики європейської ін-

теграції України в умовах глобаліза-

ції. Оцінювати ефективність політики 

європейської інтеграції. 

НК3.2 Розробка науко-

вих основ державного 

управління у сфері без-

пеки ринку соціально-

економічних послуг 

України з точки зору ци-

вільного захисту 

ПК01. Здатність розробля-

ти пропозиції щодо вдос-

коналення чинної норма-

тивно-правової бази 

ПРН19. Аналізувати та виявляти  

ознаки неефективності діючих норма-

тивно-правових документів, існуючої 

практики регулювання суспільних ві-

дносин та розробляти пропозиції що-

до їх вдосконалення. 

ОК 2.1.1.Теорія та історія 

публічного управління та 

адміністрування 

ПК02. Здатність до визна-

чення причин виникнення 

проблем, які виникають в 

органах влади, їх структу-

рних підрозділах, і мож-

ливі шляхи їх вирішення  

ПРН20. Аналізувати та виявляти  

ознаки неефективності діючих норма-

тивно-правових документів, існуючої 

практики регулювання суспільних від-

носин та розробляти пропозиції щодо 

їх вдосконалення. Використовувати 

форми і методи добору й аналізу від-

повідної інформації щодо розв’язання 

ситуаційних проблем, які можуть ви-

никати в органах влади та їх структур-

них підрозділах. Здійснювати науково-

дослідницьку діяльність для отриман-

ОК 2.1.1.Теорія та історія 

публічного управління та 

адміністрування 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти  

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування  

навчальних дисциплін, 

 практик 

ня наукових результатів у сфері дер-

жавного управління Аналізувати дія-

льність певного органу управління за-

гальнодержавного, регіонального або 

галузевого рівня з використанням від-

повідних методик. 

ПК03. Здатність оцінюва-

ти наслідки виконання за-

ходів щодо реалізації по-

літики у відповідній сфері, 

регіону, галузі, виконання 

законодавчих і підзакон-

них актів в обумовлені 

терміни засобами адмініс-

трування 

ПРН21. Аналізувати та оцінювати ме-

ханізми реалізації державної влади в 

системах управління усіх рівнів. Опи-

сувати доктрини, концепції, теорії 

державного управління, світові тен-

денції їх розвитку. Використовувати 

зарубіжний досвід державного управ-

ління в українській практиці. 

ОК 2.1.1.Теорія та історія 

публічного управління та 

адміністрування 

ПК04. Здатність викорис-

товувати організаційно-

правові засади державного 

управління для проведен-

ня адміністративної рефо-

рми та децентралізації 

ПРН22.Володіти теоретичними заса-

дами організаційно-правового забез-

печення державного управління. Упо-

рядковувати нормативно-правові ак-

ти, що регламентують управлінську 

діяльність в державі. Описувати стру-

ктуру, функції та повноваження дія-

льності органів державної влади. Роз-

робити пропозиції (проекти) до регіо-

нальних і галузевих програм соціаль-

но-економічного розвитку, цільових 

перспективних програм та комплекси 

заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності соціально-економічного 

розвитку на основі методології систе-

много аналізу, виходячи із ресурсного 

забезпечення та механізмів впрова-

дження державно-управлінських рі-

шень. 

НК3.1 Розробка механіз-

мів державного управ-

ління соціально-

економічною сферою та 

її галузями в контексті 

забезпечення безпеки 

українського суспільства 

НК3.2 Розробка науко-

вих основ державного 

управління у сфері без-

пеки ринку соціально-

економічних послуг 

України з точки зору ци-

вільного захисту 

ПК05. Здатність до фор-

мулювання концептуаль-

них засад та впроваджен-

ня стратегії державного 

управління 

ПРН23. Розробити пропозиції до про-

ектів законів та інших нормативно-

правових актів з питань діяльності 

органу влади, структурного підрозді-

лу на підставі аналізу ефективності 

діючих документів із застосуванням 

конституційного права, існуючих рег-

ламентів законодавчої і виконавчої 

влади на принципах розбудови гро-

мадянського суспільства, використо-

вуючи метод системного аналізу. Роз-

робити пропозиції щодо удоскона-

лення чинної нормативно-правової 

бази на основі виявлених ознак її не-

досконалості за результатами вивчен-

ня та аналізу ефективності діючих но-

НК3.1 Розробка механіз-

мів державного управ-

ління соціально-

економічною сферою та 

її галузями в контексті 

забезпечення безпеки 

українського суспільства 

НК3.2 Розробка науко-

вих основ державного 

управління у сфері без-

пеки ринку соціально-

економічних послуг 

України з точки зору ци-

вільного захисту 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти  

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування  

навчальних дисциплін, 

 практик 

рмативно-правових документів, існу-

ючої практики регулювання суспіль-

них відносин. 

ПК06. Здатність обґрунто-

вувати та розробляти ме-

ханізми державного 

управління соціально-

економічним розвитком 

регіонів 

ПРН24. Аналізувати діяльність пев-

ного органу управління загальнодер-

жавного, регіонального або галузево-

го рівня з використанням відповідних 

методик. Оцінювати ефективність 

чинних форм і методів державного 

управління за результатами аналізу 

програм розвитку територій, галузі, 

вітчизняного і зарубіжного досвіду їх 

реалізації в контексті європейської 

інтеграції, використовуючи методи 

порівняльного та інституційного ана-

лізу. Розробляти звіти щодо виконан-

ня планових показників розвитку те-

риторій чи галузей, роботи господар-

чих і управлінських структур, органів 

влади на основі методів статистично-

го аналізу даних, результатів соціоло-

гічних і маркетингових досліджень. 

НК3.2 Розробка науко-

вих основ державного 

управління у сфері без-

пеки ринку соціально-

економічних послуг 

України з точки зору ци-

вільного захисту 

ПК07. Здатність форму-

лювати та пропонувати 

організаційно-правові ме-

тоди та механізми підви-

щення ефективності дія-

льності управлінських 

структур щодо захисту 

національних інтересів та 

забезпечення цивільного 

захисту громадян 

ПРН25. Уупорядковувати витоки і 

зміст політичних вчень в їх історич-

ному розвитку, представити цей роз-

виток як певну традицію політичного 

мислення. Відтворювати сучасні ме-

тоди наукового аналізу політичних 

процесів для забезпечення відкритості 

та прозорості органів влади і сформу-

вати вміння та навички їх практично-

го застосування. Формулювати зако-

номірності розвитку і принципи орга-

нізації політичної сфери суспільства. 

Застосовувати вміння та навички у 

процесі публічного управління щодо 

політико-управлінських відносин. 

ОК 2.1.2. Публічне 

управління та адмініст-

рування у сфері цивіль-

ної безпеки 

НК3.1 Розробка механіз-

мів державного управ-

ління соціально-

економічною сферою та 

її галузями в контексті 

забезпечення безпеки 

українського суспільства 

НК3.2 Розробка науко-

вих основ державного 

управління у сфері без-

пеки ринку соціально-

економічних послуг 

України з точки зору ци-

вільного захисту 

ПК08. Здатність до вдос-

коналення процесів орга-

нізації та реалізації полі-

тики екологічної безпеки 

держави 

ПРН26. Використовувати інструмен-

тарій загальних та спеціальних науко-

вих методів пізнання для вдоскона-

лення процесів організації та реаліза-

ції політики екологічної безпеки дер-

жави. Оцінювати сучасні тенденції 

розвитку екологічних загроз. Аналі-

зувати механізми організації системи 

екологічної безпеки держави. Розроб-

ляти та використовувати принципово 

ОК 2.1.2. Публічне 

управління та адмініст-

рування у сфері цивіль-

ної безпеки 

НК3.1.Розробка механіз-

мів державного управ-

ління соціально-

економічною сферою та 

її галузями в контексті 

забезпечення безпеки 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти  

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування  

навчальних дисциплін, 

 практик 

нові наукові підходи стосовно форму-

вання та реалізації державної політи-

ки в сфері екологічної безпеки. Вияв-

ляти взаємозв’язки в управлінському 

спілкуванні у сфері екологічної без-

пеки. 

українського суспільства 

 

ПК09. Здатність будувати 

структуру системи циві-

льного захисту України, 

організацію взаємодії з 

місцевими органами зако-

нодавчої та виконавчої 

влади, підприємствами, 

організаціями, науковими 

установами тощо з питань 

забезпечення безпеки у 

надзвичайних ситуаці-

ях,порядок планування та 

організації її діяльності. 

ПРН 27. Уміти аналітично мислити; 

вести дискусію, логічно і аргументо-

вано викладати свою точку зору; вза-

ємодіяти з регіональними та місцеви-

ми аварійно-рятувальними та аварій-

но-відновлювальними службами міст 

та територій у разі загрози, або вини-

кненні надзвичайної ситуації;в межах 

своєї компетенції, реалізовувати дер-

жавну політику, спрямовану на забез-

печення безпеки та захисту населення 

і територій, матеріальних і культур-

них цінностей та довкілля від негати-

вних наслідків надзвичайних ситуа-

цій. 

ОК 2.1.2. Публічне 

управління та адмініст-

рування у сфері цивіль-

ної безпеки 

НК3.2. Розробка науко-

вих основ державного 

управління у сфері без-

пеки ринку соціально-

економічних послуг 

України з точки зору ци-

вільного захисту 

 

 

  



5 Матриця відповідності компетентностей компонентам освітньо-

наукової програми 
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6 Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами спеціалізованої освітньо-наукової програми 
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7 Матриця відповідності компетентностей дескрипторам НРК 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія  

та відповідальність 

Загальні компетентності 

ЗК01. Здатність здійснювати філософсько-теоретичне узагальнення проблема-

тики дисертаційного дослідження. 
+ +  + 

ЗК02. Здатність аналізувати науково-філософські картини світу, їх теоретичні 

складові .. 
+ +   

Здатність застосовувати філософські методології під час аналізу явищ і про-

цесів, які становлять об’єкт і предмет наукових досліджень, зокрема дисерта-

ційного 

+ +  + 

ЗК04 Здатність застосовувати професійні наукові знання у філософському 

осмисленні існуючих проблем і перспектив цивілізації, її техногенних, еколо-

гічних, фінансово-економічних, соціальних та інших безпекових факторів. 

+ +  + 

ЗК05. Здатність до презентації власних і колективних результатів професійної 

та науково-дослідної діяльності англійською мовою на міжнародному рівні. 
+ + +  

ЗК06 Здатність до здійснення ефективної перекладацької діяльності. + + +  

ЗК07. Здатність розуміти особливості формування та реалізації сучасної дер-

жавної кадрової політики, впровадження її теоретичних і організаційно-

правових засад в практику діяльності та розвитку державної служби в Україні. 

+    

ЗК08 Здатність аналізувати зарубіжний досвід стосовно розвитку теорії і 

практики організації та функціонування державної служби 
+ +   

ЗК09. Здатність до управління кадрами та використання методів психологіч-

ного впливу в процесі роботи з кадрами. 
+ + + + 

ЗК10. Здатність використовувати основи педагогічної діяльності, дидактики 

вищої школи, традиційні та інноваційні форми навчання і педагогічних тех-

нологій, наукової організації праці викладача ВНЗ. 

+ + + + 

ЗК11. Здатність до підготовки і проведення лекцій, семінарських (практич-

них) занять, використання активних методів навчання, організації самостійної 

і науково-дослідної роботи здобувачів і оцінювання їх знань. 

+ + +  

ЗК12 Здатність до самовдосконалення, досягнення найвищої професійної 

майстерності. 
+   + 
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ЗК13. Здатність до розроблення проекту дисертації, упорядкування, узагаль-

нення накопиченого матеріалу і оформлення тексту дисертації. 
+ +  

 

+ 

ЗК14. Здатність формувати методологічну культуру + +   

ЗК15. Здатність поширювати наукову позицію. + + + + 

ЗК16. Здатність здійснювати навчально-виховний процесу у закладі вищої 

освіти та до викладацької діяльності, зокрема, викладання спеціальних дисци-

плін, організації навчальної діяльності здобувачів, науково-методичної робо-

ти. 

+ + + + 

ЗК17. Здатність до набуття навичок формулювання концептуальних засад та 

впровадження політики європейської інтеграції 
+ +   

ЗК18. Здатність до обґрунтування та розроблення механізмів формування та 

реалізації державної безпекової політики європейської інтеграції України 
+ +   

ПК01. Здатність розробляти пропозиції щодо вдосконалення чинної нормативно-правової бази 

ПК02. Здатність до визначення причин виникнення проблем, які виникають в 

органах влади, їх структурних підрозділах, і можливі шляхи їх вирішення 
+   + 

ПК03. Здатність оцінювати наслідки виконання заходів щодо реалізації політи-

ки у відповідній сфері, регіону, галузі, виконання законодавчих і підзаконних 

актів в обумовлені терміни засобами адміністрування 

+ +  + 

ПК04. Здатність використовувати організаційно-правові засади державного 

управління для проведення адміністративної реформи та децентралізації 
+ +  + 

ПК05. Здатність до формулювання концептуальних засад та впровадження 

стратегії державного управління 
+ + + + 

ПК06. Здатність обґрунтовувати та розробляти механізми державного управ-

ління соціально-економічним розвитком регіонів 
+ + + + 

ПК07. Здатність формулювати та пропонувати організаційно-правові методи та 

механізми підвищення ефективності діяльності управлінських структур щодо 

захисту національних інтересів та забезпечення цивільного захисту громадян 

+ +  + 

ПК08. Здатність до вдосконалення процесів організації та реалізації політики 

екологічної безпеки держави 
+ + + + 

ПК09. Здатність будувати структуру системи цивільного захисту України, ор-

ганізацію взаємодії з місцевими органами законодавчої та виконавчої влади, 
+ +  + 
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підприємствами, організаціями, науковими установами тощо з питань забезпе-

чення безпеки у надзвичайних ситуаціях,порядок планування та організації її 

діяльності. 

ЗК01. Здатність здійснювати філософсько-теоретичне узагальнення проблема-

тики дисертаційного дослідження. 
+  + + 
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