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Освітня програма «Державна служба» 

зі спеціальності № 281 Публічне управління та адміністрування 
  

 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

факультет історії, політології та міжнародних відносин, кафедра 

політології та державного управління 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою оригіналу 

Перший вищий рівень освіти, 

Бакалавр публічного управління та адміністрування (освітня 

програма «Державна служба») 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Державна служба 

Тип диплому та обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 4 роки 

Ліцензування Наказ МОН України № 1565 від 19.12.2016 

Наявність акредитації Сертифікат Міністерство освіти і науки України Акредитаційна 

комісія від 25.11.2014., протокол № 113. (наказ МОН України 

від 05.12.2014 № 3090 л.) 

Внесені зміни до освітньої програми «Державна служба» наказ 

Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича № 122 від 28.04.2020 

Цикл/рівень 
 

НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання Українська, англійська  

Термін дії освітньої програми 01.07.2023 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http://history.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/051infpacket 

 

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 
 

 

Перелік компонент ОП 
 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

 

ЗПО1 Іноземна мова 6 екзамен 

ЗПО2 Актуальні питання історії та культури України 5 екзамен 

ЗПО3 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 екзамен 

ЗПО4 Філософія 5 екзамен 

ЗПО5 Політична історія ХХ ст. 3 залік 

ЗПО6 Соціологія  5 екзамен 

ППО1 Вступ до публічного адміністрування   3  залік 

ППО2 Політичні інститути та процеси 3 залік 

ППО3 Основи документознавства 3,5 екзамен 

ППО4 Основи публічної політики  5 екзамен 
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ППО5 Неурядові організації в політичному процесі 4,5 екзамен 

ППО6 Основи економічних знань 5 екзамен 

ППО7 Інформаційно-комунікаційні технології у публічному 

управлінні 

4 екзамен 

ППО8 Політична культура 5 екзамен 

ППО9 Аналіз суспільно-політичної інформації 4 залік 

ППО10 Паблік рілейшнз 5 екзамен 

ППО11 Зовнішньоекономічні зв’язки України  3 залік 

ППО12 Публічна риторика 3 залік 

ППО13 Політична психологія  5 екзамен 

ППО14 Міжнародна економіка 5 екзамен 

ППО15 Правове забезпечення публічного адміністрування 5 екзамен 

ППО16 Психологічні аспекти управлінської діяльності 5,5 залік 

ППО17 Теорії та концепції публічного управління 5 екзамен 

ППО18 Методи вивчення громадської думки 5 екзамен 

ППО19 Стратегічний менеджмент 3 екзамен 

ППО20 Управління проектами 4 залік 

ППО21 Групи інтересів в публічній політиці 4 екзамен 

ППО22 Організація діяльності органів публічної влади 4 екзамен 

ППО23 Антикризовий менеджмент 3 екзамен 

ППО24 Політичні еліти та лідерство 5 екзамен 

ППО25 Інформаційно-аналітична діяльність в органах 

публічної влади 

4 екзамен 

ППО26 Менеджмент виборчих кампаній 4 екзамен 

ППО27 Методологія і методи дослідження публічного 

управління 

5 екзамен 

ППО28 Місцеве самоврядування в Україні 4 екзамен 

ППО29 Механізми громадського контролю в публічній 

політиці 

5 екзамен 

ППО30 Політична географія та геополітика 5 залік 

 Курсова робота 6  

 Кваліфікаційна робота 10  

 Інформаційно-документознавча практика 5 залік 

 Соціальні комунікації та зв’язки з громадськістю  6 залік 

 Основи управлінської діяльності в органах виконавчої 

влади і місцевого самоврядування  

6 залік 

 Управління діяльністю громадських організацій  5 залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:  5310/177 

Вибіркові компоненти  ОП  

ЗПВ1 Фізичне виховання / Проблеми професійної етики 3 залік 

ЗПВ2 Фізичне виховання / Громадське здоров’я та медицина 

порятунку 

3 залік 

ЗПВ3 Правове регулювання публічної служби / Права 

людини в політичному процесі 

3 залік 

ППВ1 Менеджмент партійної діяльності / Планування 

розвитку територій 

4 екзамен 

ППВ2 Політика та економіка / Професійна іноземна мова 3 залік 

ППВ3 Управління в громадських організаціях / Керівник в 

органах публічного управління 

3 залік 

ППВ4 Служба в органах місцевого самоврядування / 

Конфлікти в управлінській діяльності 

3 залік 
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Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 Атестація випускників освітньої програми спеціальності № 281 "Публічне 

управління та адміністрування" проводиться у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену і завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням 

кваліфікації: Бакалавр публічного управління та адміністрування  освітньої 

програми  Державна служба  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 

 

 

 

ППВ5 Електронний документообіг та захист інформації / 

Історія та теорія європейської інтеграції 

3 залік 

ППВ6 Суспільна комунікація в публічній адміністрації / 

Регіональне управління 

4 залік 

ППВ7 Кадрова політика в сфері публічного управління / 

Теорія прийняття управлінських рішень 

3 залік 

ППВ8 Інституційний та правовий розвиток громадянського 

суспільства / Управління містом 

4 залік 

ППВ9 Управління етнополітичними процесами / Статистичні 

методи в публічному управлінні 

3 залік 

ППВ10 Електронне врядування та послуги / Управління 

якістю 

3 залік 

ППВ11 Меншини у сфері публічних відносин / Проектна 

діяльність в ОТГ 

3 залік 

ППВ12 Моделі децентралізації в Європі / Моделі місцевого 

самоврядування в ЄС та СНД 

3 залік 

ППВ13 Управління змінами / Політична регіоналістика 3 залік 

ППВ14 Макроекономіка / Основи журналітики 3 залік 

ППВ15 Управління публічними фінансами / Муніципальний 

менеджмент 

3 залік 

ППВ16 Антикорупційне законодавство / Самоменеджмент 3 залік 

ППВ17 Міжнародне співробітництво: управлінсько-

організаційні аспекти / Іноземна мова 

3 залік 

ППВ18 Військова підготовка 29  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 1890 / 63 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 7200/240 


