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2. ОБГРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.15010005 – ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

Актуальність  становлення  і  розвитку  освітньої діяльності  з  підготовки  

фахівців  за спеціальністю 8.15010005 ―Державна служба‖ (спеціалізація 

«Світова та європейська інтеграція») зумовлюється кількома причинами. По-

перше, створення та розвиток  нової системи професійного навчання 

державних службовців стимулюється геополітичним станом України. По-друге, 

на перехідному етапі до нової соціально-економічної системи вирішальну роль 

у проведенні реформ має відіграти нова генерація кадрів управління – державні 

службовці, фахівці в галузі управління. Як наслідок, реалізація стратегічних 

питань кадрового забезпечення державної служби вимагає запровадження 

підготовки магістрів державного управління за окремою освітньо-професійною 

програмою у вищих закладах освіти України для всіх галузей суспільного 

життя та сфер управління. 

Сьогодні для України надзвичайно важливими стали пошук ефективних 

форм і методів стимулювання соціальної активності громадян, сприяння 



духовному оновленню суспільства, здійснення процесів державотворення. 

Концептуальним ядром цілісної системи ціннісних орієнтацій українського 

суспільства має стати власна державна ідея. Пріоритетного значення набувають 

державні аспекти національного відродження. Тому сучасна державна служба 

набуває особливої ваги та потребує належного наукового та навчально-

методичного забезпечення.  

В умовах сучасної України значення і роль державного управління 

багатократно зростають, оскільки  державне управління та соціальні функції, 

які воно виконує в суспільстві визначають можливості конструктивних сил і 

спрямовуються на подолання кризи, яку переживає наша держава. Оволодіння 

знаннями і методами державного управління та державної служби дасть змогу 

більш ефективно і гуманно здійснити перехід до демократичного устрою 

суспільства. Магістри державної служби, спираючись на загальноцивілізаційні 

надбання політичної, соціологічної, юридичної, економічної, психологічної 

теорії і практики, допоможуть знайти оптимальне розв’язання різноманітних 

проблем національного відродження, зберегти інтелектуальні і матеріальні 

сили народу. Саме ця державна імператива повинна ставитися  на пріоритетне 

місце при підготовці спеціалістів державного управління з вищою освітою. На 

жаль, обсяг підготовки таких фахівців в Україні не відповідає об’єктивним 

потребам суспільства і держави. Водночас, враховуючи географічне 

розташування Буковини, достатньо високий розвиток транскордонного 

співробітництва між Україною, Румунією та Молдовою, діяльність Єврорегіону 

―Верхній Прут‖, наш регіон та навколишні області щорічно  потребують не 

менше 20-30 фахівців спеціальності ―Державна служба‖. 

На сучасному етапі розвитку суспільства для формування суверенної 

держави Україна необхідна всебічна та різностороння підготовка фахівців, 

спроможних плідно працювати в органах державного управлення, ЗМІ, науково-

дослідних установах, в навчальних закладах, у громадських організаціях. Конче 

необхідним є забезпечення потреб у фахівцях місцевого ринку праці та 

наближення навчання студентів до їх місця проживання. 

Все це матиме належний ефект тільки при здійсненні підготовки 

кваліфікованих кадрів спеціалістів з профорієнтацією ―Державна служба‖ у 

тому числі в Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича.  

Відповідно до вимог Закону України  „Про державну службу‖ щодо 

необхідності фахової професійної підготовки державних службовців нагальною 

постає проблема значного розширення підготовки за спеціальностями галузі 

освіти ―державне управління‖. Особи, які працюють на відповідальних посадах, 

повинні мати відповідні професійні знання та навички для підвищення 

ефективності управлінських процесів. Професійні програми підготовки 

фахівців ОКР ―магістр‖ у Чернівецькому національному університеті імені 

Юрія Федьковича передбачають надання випускникам поглиблених правових, 

економічних, управлінських, соціально-гуманітарних знань та ділових навичок 

і вмінь. Такі знання необхідні для нормативного, правового, організаційного та 

господарського забезпечення діяльності управлінських установ та організацій 

зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності. 



Освітньо-професійна програма надає слухачам можливість отримати 

знання, які вони зможуть ефективно розвивати і використовувати в управлінні 

на різних рівнях. Програма підготовки магістрів за спеціальністю ―Державна 

служба‖ передбачає оволодіння слухачами аналітичними та дослідницькими 

вміннями, які базуються на широкоаспектному підході до вирішення проблем 

зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності. 

 

3. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАГІСТРА 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.15010005 – ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

Мета магістерської програми – підготовка магістрів за спеціальністю 

8.15010005 – Державна служба спрямована на забезпечення фундаментальної 

теоретичної, практичної та наукової підготовки висококваліфікованих кадрів 

для виконання професійних завдань науково-дослідницького, управлінського та 

інноваційного характеру в галузі державне управління, здатності до самостійної 

науково-педагогічної діяльності в умовах вищих навчальних закладів різного 

рівня акредитації. 

В результаті виконання магістерської програми магістр має набути таких 

компетенцій: 

Знання сучасної методології обґрунтування рішень і вибору стратегії 

діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних, 

виробничих та особистісних інтересів; основ професійно орієнтованих 

дисциплін, зокрема: історії держави і права України, теорії держави і права, 

історії вчень про державу і право, конституційно-правових систем, основних 

функцій держави, ролі і місця конкретних галузей права в державному управлінні, 

основ політології, а саме: політичної теорії, розуміння ролі і місця політичних 

інститутів у державному управлінні, основних принципів;  досконало володіти 

державною мовою та однією з іноземних мов на рівні професійного та 

побутового спілкування; володіти знаннями етики ділового спілкування, 

культури і стилістики офіційної документації; структури і принципів організації 

та діяльності законодавчої, представницької, виконавчої та судової влади, форм і 

методів їх роботи; порядку прийняття законів та інших нормативних актів, 

рішень та контролю за їх виконанням; системи і методів державного правового 

нагляду і контролю; організації, форм і методів роботи органів територіального 

самоврядування; основ організаційно-правової роботи; підготовки і перевірки 

виконання нормативних та індивідуальних актів, механізму прийняття 

управлінських рішень; змісту основних економічних процесів на рівні регіону 

(міста), загальних теоретичних та правових засад здійснення управління 

регіоном (містом), сфери діяльності в управлінні регіоном (містом), основних 

законів та нормативних актів України, що стосуються розвитку місцевого 

господарства та роботи місцевих органів влади; основних економічних процесів 

на макро- і мікроекономічному рівні, причин загострення економічної кризи та 

шляхів виходу з неї, механізму функціонування ринкової економіки, 

економічних функцій держави, світового досвіду у цих напрямах; теоретичних 

підходів у світовій науці до тлумачення методів державного регулювання, 

основ теорії і практики менеджменту, управління витратами, організацію і 

управління в органах державної влади, соціологію і педагогіку менеджменту, 

систему інститутів державної влади в своїй державі, принципи і особливості 



управління в зарубіжних країнах; методики аналізу та прогнозування політичної 

та правової ситуації в Україні, прийняття оптимального рішення, етики 

політичного спілкування та політичної культури, побудови і принципів 

функціонування політичної організації суспільства в Україні, системи 

законодавчо-представницьких органів, територіального самоврядування, 

системи виконавчої влади, компетенції і порядку функціонування громадських 

органів, покликаних сприяти захисту прав особи і зміцненню законності і 

правопорядку; забезпечувати виконання завдань щодо формування та реалізації 

державної соціально-економічної, фінансово-бюджетної та податкової, 

зовнішньоекономічної політики, а також політики в галузі праці і трудових 

відносин регіону. 

Вміння здатність засвоювати і використовувати у професійній діяльності 

наукові та культурні надбання світової цивілізації, знання історії держави, її 

внутрішньої та зовнішньої політики, вміння встановлювати і підтримувати 

професійні контакти з вітчизняними та зарубіжними колегами і партнерами; мати 

високі моральні якості, відповідально ставитись до дорученої справи, стояти на 

сторожі загальнодержавних інтересів та інтересів кожного громадянина 

зокрема, бути готовим відстоювати істину, торжество законності і правопорядку; 

забезпечувати правильне використання принципів соціальної справедливості і 

дотримання загальнолюдських норм поведінки і моралі в міжособистісних 

відносинах та у суспільстві; вміти поєднувати широку фундаментальну наукову і 

практичну підготовку, володіти своєю спеціальністю, на практиці застосовувати 

принципи наукової організації праці, володіти сучасними передовими методами 

роботи з персоналом, нести правові знання в маси, пропагувати необхідність 

утвердження демократичних засад, законності і правопорядку в суспільстві; 

обґрунтовувати і надавати пропозиції щодо вибору пріоритетів соціально-

економічного розвитку регіонів, окремих адміністративне територіальних 

одиниць, розробляти та впроваджувати методи ефективного використання 

трудових, матеріальних і фінансових ресурсів регіону; впроваджувати державну 

політику в соціально-культурній сфері, аналізувати та контролювати стан справ з 

питань гуманітарної та соціальної політики; забезпечувати надання необхідної 

організаційно-методичної та консультативної допомоги господарським одиницям 

різних форм власності у регіоні; вміти поєднувати широку фундаментальну 

наукову і практичну підготовку, володіти спеціальністю соціального 

працівника, на практиці застосовувати принципи наукової організації праці; 

володіти сучасними передовими методами роботи з персоналом; пропагувати 

правові знання, необхідність дотримання демократичних засад, законності у 

суспільстві. 

Підготовка магістра є базою для продовження навчання в аспірантурі та 

підготовки професорсько-викладацького резерву для педагогічних вищих 

навчальних закладів різного рівня акредитації. 

До магістра політології пред’являються наступні освітньо-

кваліфікаційні вимоги: 

Магістр за спеціальністю „Державна служба” повинен: 

- вміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти, 

юридичне грамотно кваліфікувати факти і обставини, приймати правові 



рішення та вчиняти інші юридичні дії у повній відповідності до закону; 

- своїми діями забезпечувати законність у діяльності державних і 

громадських органів, установ, організацій, вимагати цього від підлеглих, 

посадових осіб і громадян; 

- своїми діями не допускати порушення прав і законних інтересів громадян 

і юридичних осіб; 

- грамотно складати і оформляти офіційні документи, давати кваліфіковані 

консультації; 

- забезпечувати суворе дотримання встановленого порядку розгляду звернень, 

повідомлень і скарг громадян та юридичних осіб; 

- застосовувати на практиці теоретичні знання з питань управління; 

- аналізувати процеси розвитку галузі (регіону, міста), узагальнювати фактичний 

матеріал та робити висновки; 

- приймати рішення з конкретних питань місцевого господарства, регулювання 

економічних процесів при переході до ринкової економіки; 

- застосовувати сучасні методи наукової організації праці, комп’ютерні 

технології; 

- систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, вивчати нові 

акти законодавства та практику його застосування; постійно вивчати нову 

фахову наукову літературу. 

Магістр за спеціальністю „Державна служба‖ повинен бути підготовленим до 

активної, творчої, високопрофесійної діяльності в органах державної влади та 

місцевого самоврядування. 

 

Таблиця – Коди і назви груп професій та коди і професійні назви робіт, 

які здатний виконувати магістр за спеціальністю 

8.15010005 „Державна служба” 

 

Код і назва групи 

професій 
 

Код і професійна назва роботи 

1210.1 Керівники підприємств, 

установ і організацій 

 

1210.1 Директор (начальник, інший керівник) підприємства 

1210.1 Директор (ректор, начальник) вищого навчального 

закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету 

і т. д.) 

1210.1 Директор науково-дослідного інституту 

1210.1 Директор філіалу 

1210.1 Директор  курсів  підвищення  кваліфікації 

1229.3 Керівні працівники апарату 

місцевих органів державної влади 
1229.3 Головний фахівець 

1229.3 Завідувач відділу (місцеві органи державної влади) 

1229.3 Начальник відділу (місцеві органи державної влади 

1229.3 Начальник управління  

1229.7 Керівники інших основних 

підрозділів у інших сферах 

діяльності  

1229.7 Голова комісії  

1229.7 Головний експерт  

1229.7 Головний інспектор  



1229.7 Головний радник  

1229.7 Завідувач (начальник) приймальні  

1229.7 Завідувач відділу  

1229.7 Завідувач групи 

1229.7 Завідувач пункту (заготовчого, приймального, 

навчально-консультаційного, навчального та  ро.) 

1229.7 Завідувач сектора . 

1229.7 Завідувач частини. 

1229.7 Начальник прес-центру 

1229.7 Начальник відділу 

1229.7 Начальник сектора  

1231 Керівники фінансових, 

бухгалтерських, економічних, 

юридичних та адміністративних 

підрозділів 

1231. Завідувач (начальник) секретаріату 

1231 Завідувач канцелярії  

1232 Керівники підрозділів кадрів і 

трудових відносин 
1232 Директор з кадрових питань та побуту  

1232 Начальник відділу кадрів  

1232 Начальник відділу підготовки кадрів  

1232 Начальник відділу соціального розвитку 

 

1234. Керівники підрозділів з 

реклами та зв’язків з громадськістю 

1234 Начальник відділу (з реклами, зв’язків з 

громадськістю) 

 

 

Фахівець може займати зазначені в „Довіднику типових професійно-

кваліфікаційних характеристик посад державних службовців‖ посади: 

 державних службовців місцевої державної адміністрації:  

 спеціаліст; 

 спеціаліст (V, VII категорії); 

 провідний спеціаліст;  

 головний спеціаліст; 

 заступник начальника управління у складі головного управління, відділу у 

складі управління; 

 начальник управління у складі головного управління, відділу у 

складі управління;  

 заступник начальника головного управління, управління (самостійного 

відділу, служби); 

 начальник головного управління, управління (самостійного відділу, 

служби); 

 заступник начальника управління у складі головного управління, відділу у 

складі управління (підвідділу у складі самостійного відділу); 

 начальник управління у складі головного управління, відділу у складі 

управління (підвідділу у складі самостійного відділу);  

 керівник територіального управління. 

 



Основні види діяльності та сфера використання магістрів із 

державної служби 

Магістри призначені для роботи: 

- на загальнодержавному рівні – в департаментах та відділах центральних 

органів виконавчої влади; 

- на регіональному рівні – в управліннях та відділах обласних та районних 

державних адміністрацій, управліннях зовнішніх зносин та 

зовнішньоекономічної діяльності, відділах у справах національностей та 

міграції, відділах з питань міжнародних відносин тощо; 

- на функціональному рівні – у представницьких структурах центральних 

органів виконавчої влади в областях; 

- на галузевому рівні – в департаментах і відділах міністерств і відомств у 

відповідних галузевих управліннях обласних та районних державних 

адміністрацій  

на рівні органів місцевого самоврядування – у відділах та службах органів 

місцевого самоврядування. 

 

4. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА  

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.15010005 – ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

 

№ 
п/п 

Назва навчальної дисципліни 
К-сть 

годин 

К-сть 

кредитів 

Цикл дисциплін вирівнювального блоку 

1 Вступ до спеціальності 27 0,5 

2 Основи інформаційних технологій 54 1,0 

3 Економіка І 40,5 0,75 

4 Право 54 1,0 

5 Іноземна мова 40,5 0,75 

 Цикл дисциплін нормативного блоку   

6 Методологія системного підходу та наукових 

досліджень 

54 1,0 

7 Правове забезпечення державного регулювання 81 1,5 

8 Економіка ІІ 94,5 1,75 

9 Державне управління 108 2,0 

10 Державна служба 94,5 1,75 

11 Політологічні аспекти державного управління 54 1,0 

12 Соціальна і гуманітарна політика 54 1,0 

13 Організація діяльності держслужбовців 108 2,0 

14 Технологія комп’ютерних мереж 54 1,0 

15 Психологія управління 54 1,0 

16 Ділова іноземна мова  324 6,0 



Цикл дисциплін спеціалізації „Світова та європейська інтеграція” 

1 

 

Міжнародна політика 
 

148,5 2,7 

2 Міжнародне законодавство 121,5 2,25 

3 Менеджмент організацій 148,5 2,75 

4 Міжнародні організації 40,5 0,75 

5 Політика європейської інтеграції України 40,5 0,75 

6 Етнополітичні проблеми сучасного світу 40,5 0,75 

7 Практика, стажування 270 5,0 

8 Підготовка магістерської роботи  378 7 

Всього 2484 46 

 

 

 

5. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПНІН, ПЕРЕДБАЧЕНИХ 

НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.15010005 – ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

 

Вступ до спеціальності – Державна служба 

27 год. (0,5 кред.) 

Мета викладання дисципліни: ознайомити слухачів з основними 

вимогами, завданнями та перспективами навчання в магістратурі державна 

служба, дати їм орієнтири для самостійної роботи з навчальною літературою, 

посібниками, науковими роботами та нормативно-правовою базою, необхідною 

для вивчення предметів, які викладаються за період навчання в магістратурі. 

Допомогти сформувати навички та вміння, потрібні для успішного оволодіння 

спеціальністю «державна служба». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: засвоїти базові поняття та термінологію, необхідну для 

належного оволодіння спеціальністю «державна служба», систему оцінювання 

успішності, знати вимоги до теоретичних та практичних занять,а також 

розуміти основні цілі, завдання та зміст етапів навчання в магістратурі 

«державна служба»; усвідомити спрямування та наповнення спеціалізації 

«світова та європейська інтеграція». На основі отриманих теоретичних знань 

студенти повинні вміти: належно орієнтуватися у сучасних техніках та вимогах 

до самостійної роботи слухачів магістратури, самостійно шукати та 

використовувати спеціальну, наукову, навчальну та довідникову літературу, 

планувати свій робочий час; знати та дотримуватися правил внутрішнього 

розпорядку, вибудовувати свою майбутню професійну діяльність та кар’єру. 

 

Основи інформаційних технологій 

54 год. (1,0 кред.)  

Мета викладання дисципліни: дати загальні знання про сутність та 

методологію сучасних підходів до використання інформаційних систем і 

технологій у сфері державного управління; навчити слухачів застосовувати 



інформаційні системи та технології для удосконалення процесів пошуку, 

розроблення, прийняття та впровадження управлінських рішень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: здобути вміння використовувати новітні інформаційні 

технології при розв’язку задач державного управління. 

 

Економіка І 

40,5 год. (0,75 кред.) 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів навичок 

самостійного аналізу побудови логічних схем та системного підходу до основ 

державного управління економікою; дати студентам знання про сутність, 

засоби, сфери, об’єкти та механізми державного регулювання економіки. 

Особливого значення набуває з’ясування ролі його інструментів, а саме: 

прогнозування, планування, програмування. В умовах ринкової трансформації 

економіки України підвищується необхідність усвідомленого впливу держави 

на формування сучасних цивілізовних соціально-економічних відносин.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: ознайомитися із сучасними проблемами державного 

регулювання економіки, а також світовим досвідом його здійснення в ринкових 

умовах;  знати методологічні засади державного регулювання економіки — 

мету, принципи, функції; розуміти із засоби, сферу і об’єкт державного 

регулювання економіки та його основні механізми;  визначення сутності і 

специфіки розмежування функцій державного регулювання економіки за 

рівнями управління. 

 

Право 

54 год. (1,0 кред.) 

Мета викладання дисципліни: систематизувати знання студентів з права 

України і навчити їх орієнтуватися в українському законодавстві; закласти 

основи правової культури студентів; допомогти студентам засвоїти прийоми 

роботи з юридичною літературою і сучасною нормативно-правовою базою 

держави.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: вміти: користуватися науковою літературою в процесі 

підготовки до семінарського заняття та при написанні реферату; логічно та 

доказово усно викласти матеріал, відповісти на поставлені запитання; 

застосовувати норми права до відповідних правовідносин, які вони регулюють; 

аналізувати конкретні життєві ситуації і самостійно виявляти правовідносини, 

які мають місце в окремих випадках; аналізувати права та обов'язки суб'єктів 

правовідносин у конкретних ситуаціях.                                                                                                          
 

                       Іноземна мова (французька мова) 

40,5 год. (0,75 кред.) 

Мета викладання дисципліни: створення твердої лексичної та 

граматичної бази, розвиток усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності, а також 

розширення словникового запасу на основі вивчення літературних і суспільно-

політичних матеріалів та граматичного матеріалу; оволодіння навичками 



літературної вимови, читання та письма; розвиток уміння слухачів читати і 

реферувати франкомовну фахову літературу; уміння вести бесіду-дискусію з 

питань, пов’язаних з їх професійною діяльністю; розвиток інтересу до вивчення 

культури та професійної діяльності франкомовних країн. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетенцій: знання з проблем сучасного державного управління. Уміння: 

читати літературу за фахом; правильно вживати мовні вислови в залежності від 

ситуації; складати іноземною мовою анотації, реферати, наукові статті; вести 

бесіду та критично дискутувати з питань професійних інтересів. 

 

                       Іноземна мова (англійська мова) 

40,5 год. (0,75 кред.) 

Мета викладання дисципліни: створення твердої лексичної та 

граматичної бази, розвитку усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності, а також 

розширенні словникового запасу на основі вивчення літературних і суспільно-

політичних матеріалів та граматичного матеріалу; оволодіння навичками 

літературної вимови, читання та письма; розвиток уміння слухачів читати і 

реферувати англомовну фахову літературу; розвиток уміння вести бесіду-

дискусію з питань їх професійних інтересів; розвиток інтересу до вивчення 

культури та професійної діяльності англомовних країн. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетенцій: знання з проблем сучасного державного управління. Уміння: 

читати літературу за фахом; правильно вживати мовні вислови в залежності від 

ситуації; складати іноземною мовою анотації, реферати, наукові статті; вести 

бесіду та критично дискутувати з питань професійних інтересів. 

 

                Іноземна мова (німецька мова) 

40,5 год. (0,75 кред.) 

Мета викладання дисципліни: створення твердої лексичної та 

граматичної бази, розвитку усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності, а також 

розширенні словникового запасу на основі вивчення літературних і суспільно-

політичних матеріалів та граматичного матеріалу; оволодіння навичками 

літературної вимови, читання та письма; розвиток уміння слухачів читати і 

реферувати німецькомовну фахову літературу; розвиток уміння вести бесіду-

дискусію з питань їх професійних інтересів; розвиток інтересу до вивчення 

культури та професійної діяльності німецькомовних країн. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетенцій: знання з проблем сучасного державного управління. Уміння: 

читати літературу за фахом; правильно вживати мовні вислови в залежності від 

ситуації; складати іноземною мовою анотації, реферати, наукові статті; вести 

бесіду та критично дискутувати з питань професійних інтересів. 

 

 

     Методологія системного підходу та наукових досліджень        

54  год. (1,0 кред.) 

Мета викладання дисципліни: забезпечити вихідну базу підготовки 

майбутніх фахівців в галузі методології, методики і техніки наукового 



дослідження; допомогти оволодіти основними навичками творчого мислення та 

прийомами рішення нестандартних проблем, що виникають під час розробки 

наукових досліджень.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: знання методології та методики наукових досліджень, 

оволодіння основними навичками творчого мислення та прийомами рішення 

нестандартних проблем, що виникають під час розробки наукових досліджень. 
 

Економіка II  

94,5 год. (1,75 кред.) 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів навичок 

самостійного аналізу побудови логічних схем та системного підходу до основ 

державного управління економікою; дати студентам знання про сутність, 

засоби, сфери, об’єкти та механізми державного регулювання економіки. 

Особливого значення набуває з’ясування ролі його інструментів, а саме: 

прогнозування, планування, програмування. В умовах ринкової трансформації 

економіки України підвищується необхідність усвідомленого впливу держави 

на формування сучасних цивілізовних соціально-економічних відносин.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: ознайомитися із сучасними проблемами державного 

регулювання економіки, а також світовим досвідом його здійснення в ринкових 

умовах;  знати методологічні засади державного регулювання економіки — 

мету, принципи, функції; розуміти із засоби, сферу і об’єкт державного 

регулювання економіки та його основні механізми;  визначення сутності і 

специфіки розмежування функцій державного регулювання економіки за 

рівнями управління. 

                                           Державне управління 

108 год. (2,0  кред.) 

Мета викладання дисципліни: ознайомлення студентів з принципами, 

функціями, методами управлінської діяльності, структурою апарату 

державного управління.  

У результаті вивчення курсу с студент має набути таких 

компетенцій: зрозуміти предмет і зміст державного управління; 

конституційно-правові засади державного управління; особливості процедур 

формування та визначення складу уряду. Засвоїти функції та методи 

державного управління; компетенції системи органів державного управління 

України: інституту Президента, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої 

влади. Навчитись порівнювати компетенції органів державного управління; 

аналізувати законодавство, яке має стосунок до системи органів державного 

управління. 

 

Державна служба 

94,5 год. (1,75 кред.) 

Мета викладання дисципліни: ознайомити слухачів з основними 

теоретичними положеннями кадрової політики та державної служби; надати 

сучасні знання про вітчизняний та зарубіжний досвід щодо концепцій та систем 



організації державної служби; ознайомити з нормативно-правовою базою 

діяльності органів влади; надати знання з питань кадрової політики, добору, 

просування кадрів та планування кар’єри; ознайомити із системою підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців; ознайомити 

з технологіями управління персоналом і методами їх застосування  в 

практичній роботі; допомогти сформувати навички та вміння, потрібні для 

успішного виконання завдань в системі державної служби. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: знати і володіти термінологією та основними 

теоретичними положеннями про державну службу; знати порядок прийому та 

звільнення державного службовця, уміти проводити конкурс на заміщення 

вакантних посад та проведення атестації службовці; організовувати 

документообіг та готувати внутрішню документацію у відповідності до 

встановлених інструкцій; спілкуватися з керівниками, колегами і громадянами з 

дотриманням етики державного службовця; застосовувати психологічні 

особливості ділового спілкування, ведення переговорів, нарад, застосовуючи 

форми зворотного зв’язку; застосовувати форми і методи управління 

персоналом, дотримуватися морально-етичних норм та формувати особистий 

стиль роботи. 

 

Політологічні аспекти державного управління  

54 год. (1,0 кред.) 

Мета викладання дисципліни: розкрити роль політики й управління в 

житті суспільства, їх тісний взаємозв`язок та взаємодію між собою, поглибити 

базові знання з проблем сучасних політичних відносин та закономірностей 

управління й особливостей їх реалізації в політиці, а також механізмах 

легітимації влади, співвідношення їх легітимності та ефективності, доповнити 

та розширити знання про цінності і нормативні принципи політичного процесу, 

влади, держави, розкрити значення та роль політичної культури як фактору 

політичного управління. Сформувати вміння та навички практичного 

використання методів політичних наук для аналізу політичних процесів в 

Україні, особливостей здійснення управлінської діяльності в політично 

орієнтованому середовищі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: знати сутність, взаємозв`язок та взаємозумовленість 

політики, державного управління і влади, вміти застосовувати теоретичні 

знання в практичній управлінській діяльності, знати особливості політичного 

процесу в Україні, розуміти його основні тенденції, демонструвати розуміння 

поточних проблем і перспектив розвитку держави, а також призначення 

політичних наук, їх ролі у визначенні державної політики. Розуміти принципи 

функціонування політичної системи, політичну роль партійної системи, 

структур громадянського суспільства, які здійснюють вплив на формування та 

діяльність системи державного управління, вміти застосовувати знання щодо 

факторів політичного управління, закономірностей та механізмів політичної 

комунікації для налагодження постійного діалогу з суспільством, його 

політичними структурами та обов`язкової умови демократизації. 

 



 

Соціальна і гуманітарна політика 

54 год. (1,0 кред.) 

Мета викладання дисципліни:ознайомити студентів з базовими 

концептами та практичними основами соціальної та гуманітарної політики, 

звертаючись до розгляду таких питань, як теоретичні основи формування та 

реалізації соціальної політики; історія соціальної політики; соціальна політика 

у перехідній економіці; соціальні наслідки економічних рішень; соціальний 

захист населення; державна політика на ринку праці; фінансування соціально 

політики.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: знати основні категорії і поняття соціальної і 

гуманітарної політики;  сутність, принципи та основні напрями соціальної 

політики; державні соціальні стандарти, нормативи та соціальні гарантії;  

соціальну політику в сфері регулювання соціальних відносин;сутність та 

напрями соціального захисту;  соціальне страхування та його види;  соціальну 

політику щодо сім’ї та молоді.Уміти  аналізувати соціальні процеси в умовах 

трансформації в Україні;  аналізувати статистичні показники соціального 

розвитку, орієнтуватися в основних напрямах соціальної політики в державі;  

визначати пріоритетні напрями соціальної політики в Україні, використовуючи 

елементи системи захисту населення, з метою формування соціального 

забезпечення, дотримання свобод і законних інтересів громадян; усвідомлюючи 

систему соціальної допомоги в Україні і, використовуючи принципи і методи 

соціальної роботи за допомогою підготовки відповідних нормативних 

документів, забезпечувати соціальні гарантії громадян; пояснити, з якою метою 

встановлюються соціальні стандарти, нормативи та соціальні гарантії; 

пояснювати, які види соціального забезпечення надаються застрахованим 

особам та порядок їх надання;  пояснювати порядок призначення і виплати 

державної соціальної допомоги малозабезпеченої сім’ї; пояснювати державні 

соціальні гарантії для молоді. 

 

Організація діяльності держслужбовців  

108 год. (2,0 кред.) 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з основними 

теоретичними положеннями організації діяльності державного службовця, 

надати сучасні знання про вітчизняний та зарубіжний досвід щодо концепцій та 

систем організації державного службовця, освоїти наукові підходи до 

організації робочого часу та робочого місця. Ознайомити з вимогами та 

правилами роботи зі службовими документами, розгляду письмових і усних 

звернень громадян, розкрити механізм планування роботи державного 

службовця, ознайомити з нормами ділової української мови. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: знати особливості поточного та перспективного 

планування власної діяльності та підрозділу, уміти класифікувати основні види 

службових документів, дотримуватися встановленого порядку оформлення, 

обробки та зберігання документів, виявляти обізнаність щодо шляхів 

підвищення ефективності розумової праці. Уміти застосовувати наукові 



підходи до організації свого робочого часу та робочого місця, пояснювати 

організаційні заходи ведення особистого прийому громадян, застосовувати на 

практиці норми ділової української мови. 

 

                         Технологія комп’ютерних мереж 

54  год. (1,0 кред.) 

Мета викладання дисципліни: сформувати у слухачів розуміння 

основних характеристик та напрямів розвитку сучасного інформаційного 

суспільства; дати загальні знання про сутність та методологію сучасних 

підходів до використання інформаційних систем і технологій у сфері 

державного управління; розвинути базу знань та методів інформатики, 

необхідних для ефективної управлінської діяльності; навчити слухачів 

застосовувати інформаційні системи та технології для удосконалення процесів 

пошуку, розроблення, прийняття та впровадження управлінських рішень; 

навчити слухачів методів аналізу та побудови моделей об’єктів та ресурсів 

державного управління з метою використання у професійній діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетенцій: оволодіти знаннями про: передумови, тенденції, основні риси та 

напрями розвитку сучасного інформаційного суспільства; основні поняття, 

типологію і призначення інформаційних систем в державному управлінні; 

структуру та основні компоненти комунікативної системи; архітектурні моделі 

та функції основних складових електронного урядування. Здобути вміння: 

використовувати новітні інформаційні технології при розв’язку задач 

державного управління.  

 

                                   Психологія управління 

54  год. (1,0 кред.) 

Мета викладання дисципліни: дати систему управлінсько-

психологічного світогляду та психологічної компетентності магістрів, 

майбутніх державних службовців, в оцінці державотворчих процесів 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: знання специфіки предмета психології управління; 

системи проблем та завдань психології управління; мотивації управлінської 

діяльності в політичному житті суспільства; управлінсько-психологічної 

підготовки спеціаліста до професійної діяльності; психології корупції; 

психологічних аспектів політичної ідентифікації особистості; психології 

групової поведінки; суті та психології політичного лідерства; психології 

політичного спілкування; психології гендерної нерівності; психології 

політичної еліти; психології професійної управлінської діяльності. На основні 

отриманих теоретичних знань студенти повинні вміти: визначати предмет і 

завдання психології управління; визначати роль психології особистості  в 

управлінській діяльності; досліджувати мотивацію психології поведінки 

особистості в управлінській діяльності; моделювати психологічні процеси; 

оцінювати мотиваційні аспекти психології корупції, бюрократії; аналізувати 

психологію політичної еліти; оцінювати психологію натовпу в процесі 

політичних акцій; оцінювати психологію владних відносин. 
 



 

 

Ділова іноземна мова (німецька) 

324 год. (6,0 кред.) 

 Мета викладання дисципліни: створення твердої лексичної та 

граматичної бази, розвитку усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності, а також 

розширенні словникового запасу на основі вивчення літературних і суспільно-

політичних матеріалів та граматичного матеріалу, оволодінні навичками 

літературної вимови, читання та письма, розвитку уміння слухачів читати і 

реферувати німецькомовну фахову літературу. Умінні вести бесіду-дискусію з 

питань, пов`язаних з їх професійною діяльністю, розвитку інтересу до вивчення 

культури та професійної діяльності німецькомовних країн. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: уміти вільно і фонетично правильно читати літературні та 

суспільно - політичні тексти, підібрані на базі вивченого лексичного і 

граматичного матеріалу. Розуміти та вміти характеризувати зміст прочитаного 

чи прослуханого тексту, складеного чи підібраного на базі вивченого лексико-

граматичного матеріалу. Уміти вести бесіду іноземною мовою в межах 

вивченої тематики, дотримуючись граматичних і фонетичних норм, уміти вести 

бесіду іноземною мовою й переказувати зміст прочитаного чи прослуханого 

поза аудиторного читання. Уміти робити повідомлення за вивченими темами, 

уміти переказати іноземною мовою зміст прочитаного чи прослуханого 

літературного чи суспільно-політичного тексту. Письмово викладати 

прослуханий суспільно-політичний або літературний текст, написання творчих 

робіт за вивченою тематикою, письмове редагування змісту прочитаного чи 

прослуханого тексту на базі вивченого лексичного та граматичного матеріалу. 

Переклад суспільно-політичних та загальноекономічних текстів з української 

мови на німецьку та з німецької на українську, розвиток мовних та 

мовленнєвих навичок з німецької мови у державних службовців, користування 

професійною літературою у службовій діяльності. Розвиток навичок 

самостійної роботи з друкованими, аудіо- та відео матеріалами німецькою 

мовою, ознайомлення з культурою, традиціями, державним устроєм, 

демократичними цінностями німецькомовних країн, підготовка до успішного 

стажування в державних установах зарубіжних країн. 

 

Ділова іноземна мова (англійська) 

324 год. (6,0 кред.) 

Мета викладання дисципліни: навчити державних службовців 

спілкуванню в межах загальних проблем та проблем, пов’язаних з 

використанням ними своїх службових обов’язків як в Україні, так і під час 

стажування за кордоном; здійснювати комунікативно-функціональний підхід до 

вивчення мови із залученням традиційних та новітніх елементів методики 

навчання іноземним мовам. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: створити тверду лексичну та граматичну базу, розвинути 

усі види мовної та мовленнєвої діяльності, а також розширити словниковий 

запас на базі вивчення літературних і суспільно-політичних матеріалів та 



вивчити граматичний матеріал; оволодіти навичками літературної мови, 

читання та письма; розвинути уміння слухачів читати і реферувати англомовну 

фахову літературу, вести бесіду-дискусію з питань їх професійних інтересів; 

розвинути інтерес до вивчення культури та професійної діяльності англомовних 

країн. 

 

Ділова іноземна мова (французька) 

324 год. (6,0 кред.) 

Мета викладання дисципліни: навчити державних службовців 

спілкуватися в межах загальних проблем та питань, пов’язаних з виконанням 

ними своїх службових обов’язків як України, так і під час стажування за 

кордоном; здійснювати комунікативно-функціональний підхід до вивчення 

мови із залученням традиційних та новітніх елементів методики навчання 

іноземних мов. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: створити тверду лексичну та граматичну базу, розвинути 

усі види мовної та мовленнєвої діяльності, а також розширити словниковий 

запас на базі вивчення літературних і суспільно-політичних матеріалів та 

вивчити граматичний матеріал; оволодіти навичками літературної мови, 

читання та письма; розвинути уміння слухачів читати і реферувати 

франкомовну фахову літературу, вести бесіду-дискусію з питань, пов’язаних з 

їх професійною діяльністю; розвинути інтерес до вивчення культури та 

професійної діяльності франкомовних країн. 

 

Міжнародна політика 

148,5 год. (2,7 кред.) 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів-магістрантів 

спеціальності ―державне управління‖ з теоретико-концептуальними основами, 

історією та основними субєктами міжнародної політики. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: ознайомитися із особливостями загальнотеоретичних 

аспектів міжнародних відносин, основних історичних подій міжнародних 

відносин, діяльністю міжнародних інститутів, національною та міжнародною 

безпекою. 
 

Міжнародне законодавство  

121,5 год. (2,25 кред.) 

Мета викладання дисципліни: надання майбутнім держслужбовцям 

комплексу міжнародно-правових знань, умінь і навичок, необхідних для 

виконання ними своїх службових обов`язків на належному професійному рівні. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: знати основні категорії міжнародного та європейського 

права, знати особливості правового регулювання суспільних відносин, що 

виникають у процесі співробітництва держав; набути  навичок роботи з 

міжнародно-правовими документами, орієнтуватися в системі та компетенції 

міжнародних органів, керівних органів Євросоюзу; вміти застосовувати набуті 

теоретичні знання при вирішенні міжнародно-правових питань, кваліфікувати 



міжнародні делікти та визначати належні за них заходи відповідальності, 

дотримуватись вимог верховенства права у міжнародній практиці.  

 

Менеджмент організацій 

148,5 год. (2,75 кред.) 

Мета викладання дисципліни: дати систему знань щодо основних 

категорій сучасного менеджменту, їх співвідношення у різних моделях 

менеджменту і забезпечення законності в управлінні, сприяти усвідомленню 

особливостей менеджменту в організаціях публічного сектора і визначити 

вимоги до менеджера організації, допомогти формуванню навичок критичного 

аналізу системи менеджменту в конкретній організації та визначенню шляхів 

його вдосконалення. Набуття магістрами теоретичних і практичних навичок в 

управлінні організаціями різної організаційно-правової форми та різних форм 

власності, з урахування специфіки їх функціонування у сучасний період. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: засвоїти теоретичні засади менеджменту на рівні установ, 

організацій, знати відмінності між державним управлінням і менеджментом 

організацій, вміти здійснювати поділ організації на підрозділи, визначати їх 

взаємовідносини, повноваження, механізми передачі повноважень. 

Напрацювати практичні навички розв`язання конкретних ситуацій, що 

виникають у процесі здійснення управлінської діяльності в організаціях.  

 

Міжнародні організації 

40,5 год. (0,75 кред.) 

Мета викладання дисципліни: полягає у тому, щоб підвести студентів 

до розуміння значення міжнародних організацій для кожної держави, у т.ч. й 

України, участь у різних сферах міжнародного співжиття, що досягається за 

рахунок участі в діяльності міжнародних організацій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: вивчити історію створення міжнародних організацій, їх 

класифікацію, засади та механізми їх діяльності; засвоїти матеріал про 

діяльність та роль ООН у житті світової співдружності, а також місце і 

значення міжнародних міждержавних організацій з-поза ООН, познайомитися з 

діяльністю недержавних міжнародних утворень. 

 

Політика європейської інтеграції України  

40,5 год. (0,75 кред.) 

Мета викладання дисципліни: ознайомити слухачів з теоретико- 

методологічними засадами вивчення процесів європейської інтеграції, вивчити 

основні етапи розвитку процесів європейської інтеграції, розглянути зміст та 

інструментарій здійснення європейських політик, дізнатися про керівні 

інституції ЄС та їх функціонування, простежити еволюцію взаємин ЄС – 

Україна, визначити цілі та завдання державного управління в ході реалізації 

стратегічної мети української держави – вступ до ЄС, сформувати уявлення та 

мотивацію участі в реалізації державних програм підготовки до вступу в ЄС. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: знати основну термінологію, концепції та теорії 



європейської інтеграції, розуміти цілі та завдання діяльності ЄС, його правові 

та інституційні засади, засвоїти базові знання про європейські політики, їх 

значення для ЄС та України. Вміти самостійно аналізувати взаємини ЄС – 

Україна, вільно орієнтуватися та використовувати правову та політичну 

інформацію з цього кола питань, знати нормативно-правову базу, яка визначає 

розвиток взаємин України з ЄС, усвідомлювати значення та роль системи 

державної служби та управління в реалізації стратегічної мети нашої держави – 

вступу до ЄС, бути готовим до виконання своїх майбутніх функціональних 

обов`язків у відповідності до завдань реалізації державних програм та стратегії 

європейської інтеграції. 

 

Етнополітичні проблеми сучасного світу  

40,5 год. (0,75 кред.) 

Мета викладання дисципліни: розширення знань слухачів з 

етнополітичних проблем сучасного світу, ознайомлення слухачів із сучасними 

науковими підходами до вивчення етнополітичних проблем, оволодіння 

навичками аналізу та прогнозування змін етнополітичної ситуації в різних 

регіонах світу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: володіти знаннями з теорії етнонаціональних відносин, 

знати основні тенденції розвитку етнополітики багатонаціональних та полі 

етнічних країн, вміти застосовувати на практиці сучасні технології 

регулювання етнополітичних конфліктів. 

 

7. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА, ПЕРЕДБАЧЕНА НАВЧАЛЬНИМ 

ПЛАНОМ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.15010005 – 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

Практична підготовка включає проходження студентами денної форми 

навчання стажування в органах державної влади та місцевого самоврядування. 

 

Мета стажування: підготовка магістрантів до самостійного виконання 

функцій державного службовця; здійснення аналітичної та прогностичної 

діяльності в системі державної служби; апробація отриманих навичок пошуку 

інформації, її аналізу та аналітичного опрацювання.  

Завдання та зміст стажування: 

 виконувати роботи під контролем спеціаліста вищої категорії 

(кваліфікації);  

 у межах регламентованих завдань та постійних обов’язків 

здійснювати аналітичні, контрольні операції на одному з напрямів роботи 

підрозділу; 

 участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-

методичних документів; інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з 

прийняттям та виконанням управлінських рішень, а також відповідей на 

звернення та заяви, що надійшли на розгляд до відповідного підрозділу; 



 у встановленому порядку використовувати отриману статистичну 

інформацію та інші дані від державних органів влади та органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та 

релігійних організацій, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень 

незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов’язків;  

 узагальнювати практику застосування законодавства та хід 

реалізації державної політики з певних питань, що належать до компетенції 

підрозділу. 

 

Під час стажування магістрант повинен вдосконалити вміння: 

 виконувати роботи, пов’язані з аналітичною діяльністю на одному з 

напрямів роботи підрозділу.  

 оцінювати стан справ на відповідній ділянці роботи; 

 узагальнювати практику застосування законодавства та хід 

реалізації державної політики; 

 вести банк даних, взаємодіяти з підвідомчими підприємствами та 

організаціями з питань, визначених компетенцією підрозділу, організовувати 

інформаційне обслуговування підрозділу;  

 брати участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-

методичних документів.  

 готувати проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних 

з роботою підрозділу, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що 

надійшли на розгляд до нього.  

 вести діловодство, кореспонденцію в підрозділі. 


