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1. Профіль освітньої програми 

зі спеціальності № 074/281 Публічне управління та адміністрування 

(освітня програма «Державна служба») 

1 – Загальна інформація 
Повна назва вищого 

навчального 

закладу 

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 

Другий (магістерський) рівень 

Магістр публічного управління та адміністрування 

Офіційна назва 

освітньої програми 

«Державна служба» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 2 роки 

Наявність 

акредитації 
Сертифікат про акредитацію: серія НД №2588517 від 31.07.2017  

Цикл / рівень НРК України - 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 

рівень  

Передумови Наявність ступеня бакалавр/ОКР спеціаліста 

Мова(и) 

викладання 
Українська 

Термін дії освітньої 

програми 
2016-2018 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

 http://history.chnu.edu.ua  

2 – Мета освітньої програми 
Поглибити фундаментальну, спеціальну та практичну підготовку у галузі публічного 

управління та адміністрування. Розширити та вдосконалити базові знання та уміння 

фахівців, здатних використовувати набуті компетентності в межах управлінської та 

адміністративної діяльності. 

 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань: 07/28 Управління та адміністрування/Публічне 

управління та адміністрування 

Спеціальність: 074/281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітня програма:  Державна служба 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма магістр.  

Вивчає управлінські відносини на місцевому, національному та 

глобальному рівні, публічну політику, публічну службу, право в 

публічному управління, урядування у сфері економіки, 

електронне урядування, публічні комунікації, міжнародне 

публічне управління та безпеку. 

Програма має прикладну орієнтацію. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

Ключові слова: вища освіта, публічне управління, публічна 

служба, публічна комунікація 

http://history.chnu.edu.ua/


 

Особливості 

програми 

Інтегрована підготовка, що поєднує практичну спрямованість 

навчання та теоретичну підготовку. Важливою особливістю 

програми є достатньо тривалий досвід викладання спеціальності 

на кафедрі політології та державного управління (з 2006 р.), 

який дозволив накопичити різнобічний досвід формування 

сучасних фахівців галузі публічного управління. 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 

працевлаштування 

Магістр спеціальності  «Публічне управління та 

адміністрування» підготовлений для виконання функцій та 

вирішення завдань спеціаліста в центральних органах 

виконавчої влади, структурах місцевих державних 

адміністраціях, посадової особи в органах місцевого 

самоврядування, у т.ч. і в об’єднаних територіальних громадах,  

аналітика,  керівника аналітичного центру в громадських 

організаціях та політичних партіях; викладач, співробітника 

наукових підрозділів. 

Подальше навчання Після здобуття рівня вищої освіти «магістр» випускники мають 

право вступати на навчання в аспірантуру для здобуття ступеня 

доктора філософії. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, практичне навчання тощо. 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, поточний контроль, проміжний контроль, 

підсумковий контроль, випускна кваліфікаційна робота. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог  

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 

бути лідером.  

ЗК 3. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК 4. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні.  

ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх 

реалізації (креативність).  

ЗК 6. Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для 

вдосконалення існуючих та розроблення нових систем 

ЗК 7. Здатність до усного і письмового професійного 

спілкування іноземною мовою.  

ЗК 8. Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати 

повноту та можливості її використання.  

ЗК 9. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, 

співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.  

ЗК 10. Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати 

обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм.  

ЗК 11. Здатність управляти різнобічною комунікацією.  

ЗК 12. Здатність до раціональної критики та самокритики, 

конструктивної реакції на зауваження.  



 

Фахові 

компетентності 

(ФК) 

ФК 1. Здатність організовувати діяльність органів публічного 

управління та організацій різних форм власності, застосовувати 

основні форми, механізми формування та реалізації публічної 

політики 

ФК 2. Здатність надавати експертну оцінку нормативно-

правовим актам на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування 

ФК 3. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку 

систем на загальнодержавному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях 

ФК 4. Здатність застосовувати економічні підходи та принципи 

у процесі аналізу, розробки та реалізації державної політики й 

управління 

ФК 5. Здатність застосовувати на практиці основні положення, 

механізми та процедури управління персоналом в системі 

публічної служби 

ФК 6. Здатність здійснювати професійну діяльність з 

урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України 

ФК 7. Здатність представляти органи публічного управління та 

налагоджувати ефективні комунікації.  

ФК 8. Здатність володіти основними поняттями, концепціями та 

теоріями спеціальності та вміти  застосовувати їх  в процесі 

навчання  

ФК 9. Здатність застосовувати основні форми та механізми 

управління соціальним і гуманітарним розвитком суспільства у 

різних функціональних сферах 

ФК 10. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських процесів 

ФК 11. Здатність організовувати та розробляти заходи щодо 

впровадження електронного урядування в різних сферах 

публічного управління та адміністрування.  

ФК 12. Здатність організовувати діяльність управлінця для 

ефективного виконання посадових обов’язків 

ФК 13. Здатність обирати правильні й усвідомлені моделі 

поведінки в управлінні  різними  сферами суспільства 

ФК 14. Здатність застосовувати отримані знання з проблем 

етнополітики у процесі ухвалення й реалізації управлінських 

рішень, розробки та реалізації державної політики в 

етнонаціональній сфері на регіональному та національному 

рівні. 

ФК 15. Здатність застосовувати теоретичні знання з дисципліни 

для аналізу розвитку міжнародних відносин, світової політики 

та міжнародних організацій 

ФК 16. Здатність здійснювати наукові дослідження в сфері 

публічного управління та адміністрування 

ФК 17. Здатність застосовувати форми та механізми 

антикризового управління. 

7 – Програмні результати навчання 
Програмні 

результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. Знати теоретичні та прикладні засади публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень, 

управління ресурсами.  

ПРН 2. Знати сучасні підходи до публічного управління та 

адміністрування.  



 

ПРН 3. Знати та уміти використовувати нормативно-правові 

акти, що регулюють сферу публічного управління та 

адміністрування.  

ПРН 4. Знати основні засади національної безпеки та уміти 

попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним 

інтересам України в межах своєї професійної компетенції.  

ПРН 5. Уміти визначати пріоритетні напрями впровадження 

електронного урядування та розвитку електронної демократії.  

ПРН 6. Використовувати методологію та інструментарій 

управління: інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю  

ПРН 7. Уміти використовувати сучасні методи наукового 

пізнання і здійснювати наукові дослідження в сфері публічного 

управління та адміністрування.  

ПРН 8. Уміти застосовувати сучасні моделі управління та 

адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні 

та реорганізації управлінських та загально-організаційних 

структур.  

ПРН 9. Уміти визначати напрями розвитку систем на 

загальнодержавному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях. 

ПРН 10. Уміти критично осмислювати проблеми та 

розв’язувати складні завдання у сфері публічного управління та 

адміністрування. 

ПРН 11. У складі робочої групи на основі принципів системного 

аналізу та комплексного підходу уміти готувати програмні 

документи щодо розвитку публічного урядування та 

адміністрування.  

ПРН 12. Уміти використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології у сфері публічного управління та 

адміністрування.  

ПРН 13. Знати іноземну мову на рівні, який відповідає рівню В2 

(відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти).  

ПРН 14. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері 

публічного управління та адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм.  

ПРН 15. Уміти використовувати інструменти електронної 

демократії в сфері публічного управління та адміністрування.  

ПРН 16. Уміти ініціювати, розробляти та впроваджувати 

інновації на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування. 

ПРН 17. Уміти представляти органи публічного управління й 

організації, та презентувати для широкого загалу результати їх 

діяльності.  

ПРН 18. Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо 

адаптації та впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних 

практик діяльності органів публічного управління та 

організацій.  

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 

забезпечення 

1. Наявність кафедри, відповідальної за підготовку здобувачів 

вищої освіти.  



 

2. Наявність у складі кафедри, відповідальних за підготовку 

здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, на 

яких покладено відповідальність за підготовку здобувачів вищої 

освіти – три особи, що мають науковий ступінь та/або вчене 

звання. 

3. Наявність у керівника кафедри (гаранта освітньої програми): 

наукового ступеня та/або вченого звання за відповідною або 

спорідненою спеціальністю та стажу науково-педагогічної 

та/або наукової роботи не менш як 10 років. 

4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково- 

педагогічними працівниками відповідної спеціальності за 

основним місцем роботи: 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання – не менше 

50% від загальної кількості дисциплін;  

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання 

професора – не менше 10% від загальної кількості дисциплін. 

5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 

формування професійних компетентностей, науково-

педагогічними працівниками, які є визнаними професіоналами з 

досвідом роботи за фахом – не менше 10% від загальної 

кількості дисциплін. 

6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та 

лабораторних занять, здійснення наукового керівництва 

кваліфікаційними роботами науково-педагогічними 

працівниками, які мають відповідний рівень наукової та 

професійної активності. 

 

        Підготовка фахівців зі спеціальності 074/281 «Публічне 

управління та адміністрування» здійснюється передусім 

професорсько-викладацьким складом кафедри політології та 

державного управління, іншими структурними підрозділами 

факультету історії, політології та міжнародних відносин 

Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. На даний час на кафедрі сформовано колектив 

висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, що 

забезпечують підготовку фахівців зі спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування».  

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують 

освітньо-професійну програму мають необхідний стаж 

педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В процесі 

організації навчального процесу залучаються професіонали з 

досвідом дослідницької /управлінської/інноваційної /творчої 

роботи та/або роботи за фахом та іноземні лектори.  
Матеріально-

технічне 

забезпечення 

1. Приміщення для проведення навчальних занять та 

контрольних заходів – 4.5 кв. метрів на одну особу. 

2. Мультимедійне обладнання для одночасного використання в 

навчальних аудиторіях – 70% від загальної кількості. 

3. Бібліотека, у тому числі читальний зал. 

4. Пункт харчування, актовий зал, спортивний зал. 

5. Гуртожиток – 90% від мінімальної потреби. 

6. Комп’ютерні робочі місця, обладнання, устаткування, 

необхідне для виконання навчальних планів. 
Інформаційне та 

навчально-

Наявність інформаційного забезпечення: 

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними 



 

методичне 

забезпечення 

фаховими періодичними виданнями відповідного або 

спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді. 

2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань 

англійською мовою відповідного або спорідненого профілю. 

3. Офіційний веб-сайт закладу освіти, на якому розміщена 

основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та 

сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ 

видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні 

та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних 

дисциплін, правила прийому, контактна інформація. 

4. Електронний ресурс закладу освіти, який містить навчально- 

методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану 

– 50%. 

Наявність навчально-методичного забезпечення: 

1. Навчальний план та пояснювальна записка до нього. 

2. Робоча програма з кожної навчальної дисципліни навчального 

плану, в тому числі опис навчальної дисципліни, результати 

навчання, програма, тематичний план навчальної дисципліни, 

теми семінарських (практичних) занять, завдання для 

самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи контролю, 

схема нарахування балів, рекомендована література (основна, 

допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті. 

3. Комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни навчального плану, в тому числі 

навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), 

плани практичних (семінарських) занять, завдання для 

лабораторних робіт, самостійної роботи, питання, задачі, 

завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю 

знань і вмінь студентів, комплексної контрольної роботи, після 

атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної 

дисципліни. 

4. Програма практичної підготовки, робоча програма практики. 

5. Навчальні матеріали з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану, в тому числі підручники, навчальні 

посібники, конспекти лекцій згідно з переліком рекомендованої 

літератури з розрахунку один примірник на п’ять осіб 

фактичного контингенту студентів або їх наявність в 

електронній формі для необмеженої кількості користувачів. 

Методичні матеріали для проведення атестації здобувачів. 

9 – Академічна мобільність 
Національна 

кредитна 

мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках 

міжуніверситетських договорів про встановлення науково-

освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і 

науки. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Укладена угода про міжнародну кредитну мобільність та 

можливість подвійних дипломів із університетом в м. Лодзь 

(Польща).  Виконуються проекти: ТЕМПУС «ІНОТЛЕС», 

Еразмус+, зокрема, кафедра бере участь у проекті із 

міжнародної кредитної мобільності з Пантеон Університетом 

(Афіни, Греція). 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не проводиться 



 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 

ЗПО 1 Публічна політика 8 Іспит 

ЗПО 2 Право в публічному управлінні 4 Залік 

ЗПО 3 Стратегічне управління 5 Залік 

ЗПО 4 Економіка та врядування 5 Іспит 

ППО 1 Публічна служба 5 Іспит 

ППО 2 Євроінтеграція, міжнародне публічне 

управління та безпека 
5 Залік 

ППО 3 Публічна комунікація і ділова мова в 

публічному управлінні 
7 Іспит 

 Дослідницький проект (з тематики 

магістерської роботи) 
5 Захист 

 Науково-дослідницька практика 11 Захист  

 Стажування в органах публічної влади 11 Захист 

 Переддипломна практика 11 Захист 

 Випускна кваліфікаційна робота 12 Захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 89 

Вибіркові компоненти ОП 

ЗПВ 1 Вступ до спеціальності / Соціальна і 

гуманітарна політика 
4 Залік  

ЗПВ 2 Методологія системного підходу та 

наукових досліджень / Антикризове 

управління 

4 Іспит 

ППВ 1 Політологічні аспекти державного 

управління /Електронне врядування, 

інформаційні технології, ресурси та 

сервіси на державній службі 

5 Іспит 

ППВ 2  Етнополітичні проблеми сучасного 

світу / Міжнародні організації 
4 Залік 

ППВ 3 Організація діяльності державного 

службовця / Психологія управління 
7 Іспит 

ППВ 4 Міжнародне законодавство / 

Міжнародна політика 
7 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 31 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

120 

 

 



 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

Перший рік навчання Другий рік навчання 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Публічна політика Публічна служба Євроінтеграція, 

міжнародне публічне 

управління та 

безпека 

Міжнародне 

законодавство / 

Міжнародна 

політика 

Право в публічному 

управлінні 

Політологічні аспекти 

державного управління 

/Електронне 

врядування, 

інформаційні 

технології, ресурси та 

сервіси на державній 

службі 

Публічна 

комунікація і ділова 

мова в публічному 

управлінні 

Переддипломна 

практика 

Стратегічне 

управління 

Етнополітичні 

проблеми сучасного 

світу / Міжнародні 

організації 

Організація 

діяльності 

державного 

службовця / 

Психологія 

управління 

Випускна 

кваліфікаційна 

робота 

Економіка та 

врядування 

Науково-дослідницька 

практика 

Стажування в 

органах публічної 

влади 

 

Вступ до 

спеціальності / 

Соціальна і 

гуманітарна 

політика 

   

Методологія 

системного підходу 

та наукових 

досліджень / 

Антикризове 

управління 

   

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 

№ 074/281 Публічне управління та адміністрування проводиться у формі 

захисту випускної кваліфікаційної (магістерської) роботи та завершується 

видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня магістра із 

присвоєння кваліфікації: Магістр публічного управління та адміністрування. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно.  

 



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 

Таблиця 4 
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ЗК 1 + +  +   +  + + + + + 

ЗК 2 +   + + + + + + + + + + 

ЗК 3 + + + + + + + +  + + + + 

ЗК 4   + +   + + + +  +  

ЗК 5 +  +    + + + +  +  

ЗК 6   +  +   +  + + + + 

ЗК 7    + + + + + + + + + + 

ЗК 8 + + +     + + +  + + 

ЗК 9 +     +  + + +  +  

ЗК 10 +   +  +   + + + +  

ЗК 11 + + + + + + + + + + + +  

ЗК 12 + +   +    + + + +  

ФК 1 +  + +    +  +  +  

ФК 2 + + +    + + + + + + + 

ФК 3 + + +    + + + +  + + 

ФК 4   + +    +    + + 

ФК 5 +     +  + + +  + + 

ФК 6 +  +    +  +   + + 

ФК 7  +  +  +  + +   + + 

ФК 8 + +       +   + + 

ФК 9 +  +     + + +  +  

ФК 10 +     +  + + +  +  

ФК 11   +   +  + + +  + + 

ФК 12 +     +  + + +  + + 

ФК 13 +  +   +  + + + + + + 

ФК 14 +      + + +  + + + 

ФК 15 +      + +   + + + 

ФК 16    +   +    + + + 

ФК 17 + + +     + + + + + + 

 



 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідним компонентам освітньої програми 

Таблиця 5 
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ПРН 1 + + +  +  + +    +  

ПРН 2 + + +  + + + +    +  

ПРН 3 + + + + + + + +   + +  

ПРН 4 + + +  +  +     + + 

ПРН 5 + + +  + + + +  +  +  

ПРН 6 +  +  +  +  +   +  

ПРН 7  +  +   +     +  

ПРН 8 + + +  +  + +    +  

ПРН 9 +  +  +  + +   + +  

ПРН 10 + + + + +   + +   +  

ПРН 11 + + +  + + + +    +  

ПРН 12 + + +  + + + +  +  +  

ПРН 13 +   + + + + + + + + + + 

ПРН 14 +  +  + + + +  +  +  

ПРН 15 +  +  + + + +  +  +  

ПРН 16 + +   + + + +  +  +  

ПРН 17 + +   +  + +  +  +  

ПРН 18 + + +  +  + + +  + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Навчальний план 

 

Навчальний план складено відповідно до чинної освітньо-професійної 

програми. Він включає комплекс нормативних та вибіркових дисциплін циклів 

загальної та професійної підготовки. 

 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки магістра 

спеціальності 074/281 Публічне управління та адміністрування освітньої 

програми «Державна служба» за критеріями нормативності та вибірковості  

наведено у таблиці 3.2.1.  

 

Таблиця 3.2.1 

Цикли навчальних дисциплін 

 

Назви циклів  

Нормативна 

кількість 

навчальних 

годин/кредитів
1
 

У тому числі 

нормативні 

дисципліни, 

годин/кредитів 

вибіркові дисципліни 

(варіативна компонента), 

годин/кредитів 

Цикл загальної 

підготовки 

900 год./ 30 кр. 

(25 %) 

660 год./ 22 кр. 

(73,3 %) 

240 год./ 8 кр. 

(26,7 %) 

Цикл професійної 

підготовки 

2700 год./ 90 кр. 

(75 %) 

2010 год./ 67 кр. 

(74,4 %) 

690 год./ 23 кр. 

(25,6 %) 

Усього 

3600 год./ 120 

кр. 

100% 

2670 год./ 89 кр. 

(74,2 %) 

930 / 31 кр. 

(25,8 %) 

 

 

 

Декан факультету історії, політології 

та міжнародних відносин                                             проф. Добржанський О.В. 

 

 

Завідувач кафедри політології  

та державного управління                проф. Круглашов А.М. 

                                           
1
Один кредит дорівнює 30 академічним годинам 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності 074/281 Публічне управління та  

адміністрування 

Рівень вищої освіти другий (магістерський)  

Спеціалізація Державна служба 

Освітня програма «Державна служба» 

Форма навчання денна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання 120 кредитів, 2 роки 

Навчальний план, затверджений Вченою радою №8 від 31.08.2016 р. 
                         (дата та номер протоколу)  

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності)__ 

________________________________________________________________ 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності)________ 

________________________________________________________________ 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання____________ 

рівень магістр за іншою спеціальністю / спеціаліст / бакалавр, що_______ 

 підтверджується документом державного зразка_____________________ 
 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

I. Обов’язкові компоненти ОП  
1.1. Здатність 

організовувати 

діяльність 

органів 

публічного 

управління та 

організацій 

різних форм 

власності, 

застосовувати 

основні форми, 

механізми 

формування та 

реалізації 

публічної 

політики 

1.1.1. Розуміти механізми, методи та інструменти 

публічної політики. 

1.1.2. Знати принципи організації та структуру публічної 

влади в Україні. 

1.1.3. Знати нормативно-правові засади діяльності 

суб’єктів публічної політики. 

1.1.4. Застосовувати документування формування та 

реалізації публічної політики. 

1.1.5. Ідентифікувати проблеми та здійснювати аналіз 

публічної політики; застосовувати навички аналізу 

публічної політики на практиці. 

1.1.6. Здійснювати моніторинг та оцінювання 

ефективності публічної влади. 

1.1.7. Організовувати ефективні комунікації при прийнятті 

політико-управлінських рішень.  

1.1.8. Організовувати процеси об’єднання та 

співробітництва суб’єктів публічної політики. 

Публічна 

політика 

 

1.2. Здатність 

надавати 

1.2.1. Розуміти роль права в публічному управлінні та його 

управлінську цінність, орієнтуватися на Конституційні 
Право в 

публічному 



 

експертну оцінку 

нормативно-

правовим актам 

на різних рівнях 

публічного 

управління та 

адміністрування 

засади публічного управління і державної служби. 

1.2.2. Знати поняття та зміст методології правового 

забезпечення публічного управління 

1.2.3. Вміти самостійно аналізувати застосування права в 

державному управлінні на основі його принципів, 

дотримуватися етапів та порядку правозастосування в 

державному управлінні. 

1.2.4. Вміти використовувати правотворчу ініціативу у 

діяльності органів публічного управління. 

1.2.5. Прогнозувати розвиток правового забезпечення 

функціонування громадянського суспільства як суб’єкта 

формування цілей публічного адміністрування.  

1.2.6. Знати та належно використовувати нормативно-

правове забезпечення децентралізації влади та 

функціонування місцевого самоврядування. 

1.2.7. Визначати проблеми відповідальності та правового 

забезпечення антикорупційної діяльності у сфері 

публічного адміністрування. 

1.2.8. Знати правове регулювання публічного 

адміністрування в окремих сферах державного управління 

1.2.9. Визначати організаційне та правове забезпечення 

зовнішньополітичної діяльності держави. 

1.1.2. Характеризувати джерела міжнародного права, 

процес і форми міжнародної правотворчості. 

1.2.10. Співвідносити міжнародне й національне право. 

1.2.11. Характеризувати суб’єкти сучасного міжнародного 

права щодо визнання, правосуб’єктності, 

правонаступництва 

1.2.12. Вирішувати міжнародно-правові питання території, 

та громадянства за міжнародним правом. 

1.2.13. Кваліфікувати міжнародно-правові делікти та 

визначати належні за них заходи відповідальності 

управлінні / 

Міжнародне 

законодавств

о  
 

1.3. Здатність 

розробляти 

стратегічні 

документи 

розвитку систем 

на 

загальнодержавно

му, 

регіональному, 

місцевому та 

організаційному 

рівнях 

 

1.3.1. Знати та використовувати управлінську 

термінологію. 

1.3.2. Використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для розуміння логіки прийняття 

управлінських рішень  

1.3.3. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати 

1.3.4. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових 

ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених 

умовах. 

1.3.5. Визначати проблеми розвитку основних напрямів 

стратегічного управління організаціями, підприємствами, 

установами. 

1.3.6. Демонструвати базові навички креативного та 

критичного мислення у дослідженнях та професійному 

спілкуванні. 

1.3.7. Набути навички самостійної роботи, виявляти 

ініціативу та підприємливість, бути критичним і 

самокритичним. 

Стратегічне 

управління  

 

1.4. Здатність 

застосовувати 

1.4.1. Застосовувати механізми регулювання розвитку 

різних сфер та секторів національних економічних систем 
Економіка та 

врядування  



 

економічні 

підходи та 

принципи у 

процесі аналізу, 

розробки та 

реалізації 

державної 

політики й 

управління 

в умовах глобалізації ринків. 

1.4.2. Враховувати мікро- та макроекономічні умови у 

процесі прийняття управлінських рішень та виборі 

інструментів державної економічної політики. 

1.4.3. Використовувати інструменти та методи публічного  

управління економічними процесами й фінансовими 

потоками, виявляти та оцінювати ризики в економічній 

сфері, розробляти заходи для мінімізації їх негативного 

впливу на макроекономічну стабільність. 

1.4.4. Формувати систему моніторингу результативності та 

ефективності виконання відповідних управлінських 

рішень, здійснювати необхідну корекцію за результатами 

контролю їх реалізації. 

1.4.5. Обґрунтовувати бюджетні потреби при формуванні 

державної політики у публічній сфері. 

1.4.6. Застосовувати форми та методи врахування 

пріоритетів державної політики у бюджетному процесі. 

 

1.5. Здатність 

застосовувати на 

практиці основні 

положення, 

механізми та 

процедури 

управління 

персоналом в 

системі публічної 

служби 

1.5.1. Знати нормативно-правові акти щодо регламентації 

служби в органах державної влади та місцевого 

самоврядування. 

1.5.2. Розуміти структурно-функціональну систему 

управляння публічною службою. 

1.5.3. Організувати процес професійного добору кадрів на 

вакантні посади. 

1.5.4. Застосовувати різні види юридичної 

відповідальності до службовців органів публічної влади. 

1.5.5. Здійснювати моральне та матеріальне заохочення 

службовців. 

1.5.6. Проводити оцінювання діяльності службовців та 

формувати індивідуальні плани підвищення професійної 

компетентності. 

1.5.7. Уміти готувати необхідні документи пов’язані зі 

вступом, проходженням та завершенням служби в органах 

влади. 

Публічна 

служба 

 

1.6. Здатність 

здійснювати 

професійну 

діяльність з 

урахуванням 

потреб 

забезпечення 

національної 

безпеки України 

1.6.1.Засвоїти теоретичні принципи аналізу і оцінки 

міжнародних політичних процесів у сфері безпеки.  1.6.2. 

Розуміти особливості міжнародних політичних 

інтеграційних процесів і діяльності міжнародних 

організацій у сфері безпеки, воєнно-політичних союзів. 

1.6.3. Знати історію становлення та еволюції європейської 

політики безпеки, інституцій спільної зовнішньої політики 

і політики безпеки та оборони ЄС, досвіду країн ЄС у 

будові власних систем національної безпеки. 

1.6.4. Розуміти головні загрози національним інтересам 

України у різних сферах життя. 

1.6.5. Вміти застосовувати показники і критерії оцінки 

ефективності функціонування органів влади у сфері 

безпеки. 

1.6.6. Мати навички аналізувати перспективи участі 

України у світових інтеграційних процесах і діяльності 

міжнародних безпекових організацій. 

1.6.7. Вміти  оцінювати і прогнозувати ситуаційні зміни 

зовнішньої політики 

1.6.8. Знати механізми, методи та інструменти 

Євроінтеграц

ія, 

міжнародне 

публічне 

управління 

та безпека 

 



 

міжнародної публічної політики та глобального 

врядування. 

1.6.9. Розуміти сутність та причинно-наслідкові зв’язки 

між національними та глобальними явищами і процесами, 

необхідність врахування цих зв’язків при розробці та 

реалізації заходів публічного управління та 

адміністрування. 

1.6.10. Знати структуру та повноваження основних 

міжнародних та загальноєвропейських організацій. 

1.6.11. Вміти ідентифікувати мотиви та інтереси суб’єктів 

міжнародних відносин. 

1.6.12. Використовувати навички системно-ситуаційного 

аналізу зовнішньої політики держав та прогнозувати їх 

геополітичні траєкторії. 

1.6.13. Знати основні засади розвитку інтеграційних 

процесів на території Європи та роль України в них. 

1.6.14. Мати системні знання про зовнішні та внутрішні 

чинники, які впливають на впровадження політики 

європейської інтеграції України. 

1.6.15. Розуміти цілі, завдання та механізми співпраці 

третіх країн з ЄС. 

1.6.16. Уміти здійснювати моніторинг та оцінку виконання 

завдань європейської політики інтеграції, зокрема втілення 

положень Угоди про Асоціацію  України з ЄС. 

1.7. Здатність 

представляти 

органи 

публічного 

управління та 

налагоджувати 

ефективні 

комунікації. 

1.7.1.Знати понятійно-категоріальний апарат 

комунікативної діяльності. 

1.7.2.Розуміти основні принципи комунікативної 

діяльності в публічному управлінні.  

1.7.3. Знати нормативно-правове регулювання 

комунікативної діяльності органів влади в Україні. 

1.7.4. Розуміти методи побудови взаємодії між органами 

влади та громадянами. 

1.7.5. Розробляти пропозиції до Регіональної Програми 

розвитку громадянського суспільства; 

1.7.6.Прогнозувати наслідки відсутності комунікації між 

органами влади та громадськістю. 

1.7.7. Знати принципи роботи дорадчо-консультативних 

рад при органах влади  

1.7.8. Вміти будувати комунікаційні стратегії органів 

влади. 

1.7.9.Оновити базові знання з основ офіційно-ділового 

стилю української мови. 

1.7.10. Знати та вільно використовувати в практичній 

діяльності ділову українську мову. 

1.7.11.Вміти готувати тексти офіційних документів 

(накази, розпорядження голови місцевої адміністрації, 

проекти рішень місцевих рад). 

1.7.12. Засвоїти основні норми ділового мовленнєвого 

етикету й українського діловодства. 

1.7.13. Набути практичні навички роботи з діловою 

кореспонденцією. 

1.7.14. Усвідомити роль та місце ораторського мистецтва в 

сучасному публічному управлінні й адмініструванні. 

1.7.15. Вивчити норми усного публічного мовлення в 

Публічна 

комунікація і 

ділова мова в 

публічному 

управлінні  

 



 

сфері публічного управління. 

1.7.16. Вміти застосовувати основні прийоми взаємодії 

виступаючого й аудиторії. 

II. Вибіркові компоненти ОП 

2.1. Здатність 

володіти 

основними 

поняттями, 

концепціями та 

теоріями 

спеціальності та 

вміти  

застосовувати їх  

в процесі 

навчання  

2.1.1. Знати основні цілі, завдання та зміст етапів навчання 

в магістратурі «Публічне управління та адміністрування», 

спеціалізація  «Державна служба»; 

2.1.2. Розуміти зміст і професійне спрямування 

спеціалізації «Державна служба»; 

2.1.3. Орієнтуватися в системі оцінювання успішності, 

сучасних вимогах до теоретичних та практичних занять 

майбутніх державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування; 

2.1.4. Використовувати сучасні навчально-освітні 

методики, відповідати вимогам до самостійної роботи 

слухачів магістратури. 

2.1.5. Вміти самостійно аналізувати взаємини у системі 

державного управління України, перспективи формування 

публічної служби в нашій країні; 

2.1.6. Належно використовувати правову та політичну 

інформацію з цього кола питань; 

2.1.7. Бути готовими виконувати свої майбутні 

функціональні обов’язки у відповідності до завдань 

реалізації державних програм розвитку інституту 

державної служби та стратегії європейської інтеграції; 

2.1.8.Самостійно шукати та використовувати в своїй 

науково-дослідницькій та організаційній роботі 

спеціальну, наукову, навчальну та довідникову літературу. 

Вступ до 

спеціальності  

 

2.2. Здатність 

застосовувати 

основні форми та 

механізми 

управління 

соціальним і 

гуманітарним 

розвитком 

суспільства у 

різних 

функціональних 

сферах 

2.2.1. Розуміти сутність, категорії, концепції, форми, 

моделі та механізми соціальної і гуманітарної політики. 

2.2.2. Знати нормативно-правове забезпечення соціальної і 

гуманітарної політики в Україні. 

2.2.3. Узагальнювати сучасний стан та тенденції розвитку 

соціальної і гуманітарної політики держав світу і 

оцінювати можливості використання іноземного досвіду в 

Україні. 

2.2.4. Аналізувати види існуючих організаційних структур 

управління соціальною і гуманітарною політикою, склад і 

повноваження органів управління соціальною і 

гуманітарною політикою в Україні. 

2.2.5. Визначати проблеми розвитку основних напрямів 

соціальної і гуманітарної політики в Україні 

2.2.6. Прогнозувати наслідки реалізації соціальних та 

гуманітарних програм на місцевому або регіональному 

рівні, застосовуючи результати узагальнення показників 

соціального розвитку, соціального моніторингу, 

соціологічних досліджень. 

2.2.7. Розробляти пропозиції до програм та комплексів 

заходів, спрямованих на поглиблення реформ у соціальній 

та гуманітарній сферах розвитку суспільства. 

2.2.8. Організовувати процеси управління соціальною і 

гуманітарною сферою на місцевому або регіональному 

рівні. 

Соціальна і 

гуманітарна 

політика  

 

2.3. Здатність 2.3.1. Знати сутність, взаємозв`язок та взаємозумовленість Політологічні 



 

організовувати 

інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

управлінських 

процесів 

політики, державного управління і влади, вміти 

застосовувати теоретичні знання в практичній 

управлінській діяльності. 

2.3.2. Розуміти принципи функціонування політичної 

системи, роль структур громадянського суспільства, які 

здійснюють вплив на формування та діяльність системи 

державного управління. 

2.3.3. 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. 

аспекти 

державного 

управління  

 

2.4. Здатність 

організовувати та 

розробляти заходи 

щодо 

впровадження 

електронного 

урядування в 

різних сферах 

публічного 

управління та 

адміністрування 

2.4.1. Організувати систему е-документообігу в 

організації. 

2.4.2. Здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних 

інформаційних ресурсів та технологій. 

2.4.3. Розробляти і впроваджувати інноваційні проекти на 

різних рівнях публічного управління та адміністрування. 

2.4.4. Визначати пріоритетні напрями впровадження 

електронного урядування та розвитку електронної 

демократії  

 

Електронне 

врядування, 

інформаційні 

технології, 

ресурси та 

сервіси на 

державній 

службі 

 

2.5. Здатність 

організовувати 

діяльність 

управлінця для 

ефективного 

виконання 

посадових 

обов’язків 

2.5.1. Знати систему законодавчих і нормативних актів 

щодо організації його роботи та роботи органів державної 

влади. 

2.5.2. Знати особливості діяльності державного службовця 

та  складові організації професійної діяльності. 

2.5.3. Розуміти методологію комплексного підходу до 

ефективної діяльності державного службовця. 

2.5.4. Вміти планувати свою роботу та роботу 

відповідного підрозділу: дотриманням оптимального 

режиму праці і відпочинку. 

2.5.5. Забезпечити ресурсне обслуговування відповідного 

робочого місця. 

2.5.6. Здійснювати оцінювання і стимулювання діяльності 

державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

2.5.7. Організувати підготовку колективних форм 

управлінської діяльності (нарад, переговорів тощо). 

2.5.8. Складати службові документи різного призначення. 

2.5.9. Оцінювати ефективність стимулювання діяльності 

працівників та обґрунтовувати пропозиції щодо 

вдосконалення мотивації праці. 

2.5.10. Організувати приймання громадян з особистих 

питань. 

Організація 

діяльності 

державного 

службовця  

 

2.6. Здатність 

обирати 

правильні й 

усвідомлені 

моделі поведінки 

в управлінні  

різними  сферами 

2.6.1. Розуміти сутність, категорії, концепції, форми, 

моделі та механізми психології управління. 

2.6.2. Знати психологічні особливості управлінської 

діяльності (функціональний зміст управлінської 

діяльності, психологічні та соціально-психологічні 

чинники, що впливають на її ефективність, мотивація 

управлінської праці). 

Психологія 

управління  
 



 

суспільства 2.6.3. Знати психологічні основи управління персоналом; 

психологічні аспекти управління у сфері виробництва, 

бізнесу, освіти, науки, культури, спорту тощо. 

2.6.4. Вміти аналізувати психологічні особливості 

діяльності керівника (стилі управління, психологічні 

якості керівника, мотиваційна сфера особистості 

керівника, психологічні показники ефективності 

управлінського розвитку керівника, запобігання 

професійній управлінській деформації й регресивному 

особистісному розвитку керівника). 

2.6.5. Визначати психологічні особливості управління 

організаціями (соціально-психологічні зразки поведінки 

людей в організаціях, психологічні характеристики 

організацій та ін.). 

2.6.6. Прогнозувати наслідки реалізації кадрової політики 

в управлінні (психологічні основи добору та навчання 

управлінських кадрів). 

2.6.7. Розробляти пропозиції до програм та комплексів 

заходів, прийняття управлінських рішень, спрямованих на 

поглиблення реформ у різних сферах розвитку 

суспільства. 

2.6.8. Розвивати соціально-психологічні аспекти 

управлінської діяльності; психологічні особливості 

створення іміджу організації та керівника. 

2.7. Здатність 

застосовувати 

отримані знання з 

проблем 

етнополітики у 

процесі ухвалення 

й реалізації 

управлінських 

рішень, розробки 

та реалізації 

державної 

політики в 

етнонаціональній 

сфері  

2.7.1. Знати й розуміти базову етнополітичну 

термінологію. 

2.7.2. Розуміти актуальні етнополітичні проблеми 

сучасного світу. 

2.7.3. Аналізувати етнополітичну ситуацію в окремому 

регіоні (країні, області, районі тощо). 

2.7.4. Визначати реальні й потенційні загрози 

етнополітичній стабільності. 

2.7.5. Аналізувати державну етнонаціональну політику. 

2.7.6. Розробляти заходи щодо подолання етнополітичних 

проблем, недопущення їхньої ескалації та їхнього 

переростання в етнополітичні конфлікти. 

Етнополітичн

і проблеми 

сучасного 

світу 

 

2.8. Здатність 

застосовувати 

теоретичні 

знання з 

дисципліни для 

аналізу розвитку 

міжнародних 

відносин, світової 

політики та 

міжнародних 

організацій 

2.8.1. Розуміти особливості окремих етапів історичного 

розвитку міжнародної політики; 

2.8.2. Узагальнювати характерні риси окремих історичних 

систем міжнародної політики; 

2.8.3. Прогнозувати формування і розвиток міждержавних 

відносин;  

2.8.4. Аналізувати основні типи учасників міжнародних 

відносин; сутність, види та форми сучасних міжнародних 

відносин.  

2.8.5. Характеризувати компоненти світових систем, 

міжнародної політики та їхню взаємодію; 

2.8.6. Виявляти ключові інтереси окремих суб’єктів 

міжнародних відносин;  

2.8.7. Давати характеристику основних видів і форм 

міжнародної політики. 

2.8.8. Розуміти роль міжнародних організацій в сучасній 

Міжнародна 

політика / 

Міжнародні 

організації 

 



 

системі міжнародних відносин; 

2.8.9. Знати міжнародно-правову базу, що забезпечує та 

регулює діяльність міжнародних організацій як суб’єктів 

міжнародних відносин; 

2.8.10. Узагальнювати основні принципи та механізми 

функціонування міжнародних організацій, критерії 

ефективності їх діяльності; 

2.9. Здатність 

здійснювати 

наукові 

дослідження в 

сфері публічного 

управління та 

адміністрування 

 

2.9.1. Використовувати методологію та методи наукових 

досліджень у сфері публічного управління 

2.9.2. Використовувати системний аналіз соціальних 

систем та застосовувати технологію системного підходу 

2.9.3. Обирати і застосовувати методи дослідження, 

адекватні предмету і завданням дослідження 

2.9.4. Формулювати та перевіряти гіпотези дослідження 

2.9.5. Формувати алгоритми пошуку, накопичення та 

обробки наукової інформації 

2.9.6. Здійснювати пошук, накопичення та обробку 

наукової інформації 

2.9.7. Готувати самостійний аналітичний, логічно 

побудований, верифікований текст наукового дослідження 

у сфері публічного управління 

2.9.8. Здійснювати оформлення та підготовку до захисту 

наукового дослідження  

Методологія 

системного 

підходу та 

наукових 

досліджень  

 

2.10. Здатність 

застосовувати 

форми та 

механізми 

антикризового 

управління 

2.10.1. Розуміти причини виникнення та сутність криз. 

2.10.2. Знати види та завдання антикризового управління, 

основні етапи розробки та реалізації антикризової 

стратегії. 

2.10.3. Оцінювати й виділяти основні потенційні кризи 

організації. 

2.10.4. Розрізняти завдання превентивного та реактивного 

антикризового управління. 

2.10.5. Розробляти заходи з реалізації та моніторингу 

антикризової стратегії. 

2.10.6. Аналізувати стан організації та обирати відповідну 

форму антикризового менеджменту. 

2.10.7. Використовувати технології управління ризиками 

організації. 

Антикризове 

управління  
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