
 

 

 



 

 

 



 

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ ЗОВНІШНІХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 

 

А. Рецензії спільноти ЗВО. Національної та галузевої академії наук, 

тощо.  

1.Рецензія за підписом доктора наук з державного управління, професора 

кафедри   публічної політики ННІ публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка Лілії Василівни 

Гонюкової (рецензія додається).  

2. Рецензія за підписом доктора наук з державного управління, професора 

кафедри політології і НДІ політичної регіоналістики Ужгородського 

національного університету Маріана Юрійовича Токара (рецензія додається).  

3.Рецензія за підписом доктора наук з державного управління, професора 

кафедри публічного управління та економіки Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського  Віталія Васильовича Шпачука (рецензія 

додається).  

Б. Рецензії зовнішніх стейкхолдерів  

1.Рецензія за підписом першого заступника голови Чернівецької обласної 

ради Миколи Миколайовича Гуйтора (рецензія додається).  

2. Рецензія за підписом заступника голови Чернівецької обласної ради 

Михайла Вікторовича Павлюка (рецензія додається).  

3. Рецензія за підписом кандидата наук з державного управління, 

секретаря Товариства «Український Народний Дім в Чернівцях Тараса 

Богдановича Халавки (рецензія додається)  



 

ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 
 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів 

проектної групи 

Найменування 

посади, місце 

роботи 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 

науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність (основні 

публікації за напрямом, науково-дослідна робота, 

участь у конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Керівник 

проєктної групи 

      

Круглашов 

Анатолій 

Миколайович 

Професор, 

завідувач 

кафедри 

політології та 

державного 

управління, 

Чернівецький 

національний 

університет 

імені Юрія 

Федьковича 

Чернівецький 

державний 

університет, 1988, 

Історик. Викладач 

історії та 

суспільствознавства 

Диплом з відзнакою 

ИВ-І № 210661, 

виданий 18 червня 

1988 р, 

реєстраційний № 2. 

Доктор політичних 

наук, 23.00.01 – 

теорія та історія 

політичної думки, 

диплом ДД №002362 

(протокол №5-11/6 

від 12.06.2002). 

 

Тема дисертації: 

«Політичні ідеї 

Михайла 

Драгоманова» 

 

Професор кафедри 

політології та 

соціології, атестат ПР 

№ 002945 від 

17.02.2005 (протокол 

№1/17-П) 

33 р., 2 м. Основними напрямами наукової діяльності є 

фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження з історії публічного управління, 

теорії та практики  державного управління і 

місцевого самоврядування, регіональної та 

етнонаціональної політики,  європейської та 

євроатлантичної інтеграції, проблем взаємодії 

інститутів влади та  громадянського суспільства, 

виборчих процесів в Україні. Відповідно,  за ними 

опубліковано понад 200 наукових робіт: 1 

одноосібна та 9 колективних монографій, 2 

навчальних посібники, понад  200 наукових 

статей, зокрема: 

1.Kruglashov, Anatoliy, Kostenko, Andriana. Public 

oversight of Ukraine’s European integration course. 

Teorija in praksa, 1/2021, pp. 183 – 198. 

2. Круглашов, А. Здобутки і труднощі в реалізації 

децентралізації влади в Україні / А. Круглашов, 

В. Бурега // Аспекти публічного управління. - 

2021. - Т.9. №2. - С.68-76. 

3. Kruglashov, A. Eastern Partnership vis-à-vis 

challenges and doubts. Studia I Analizy Nauk O 

Polityce, 2020. (1), pp. 65-78. 

4. Kruglashov, Anatoliy, Shvydiuk, Sergii.  

Hybrydowe zagrożenia dla demokracji. Wybrane 

przykłady zewnętrznej ingerencji Rosji w wybory, 

Викладацьке 

стажування за 

програмою академічної 

мобільності  

ЕРАЗМУС+ , 

Університет Орадія, 

Румунія, 

22–31. 05. 2019   р. 

Лист підтвердження, № 

346 від 

21.05.2019 

 

Універститет Альберти 

(Едмонтон, 

Канада) 

Дослідницький проект 

на тему 

«Децентралізація в 

Україні: прориваючись 

через навʼязану 

Кремлем 

федералізацію та 

неефективний 

централізм» 

Наказ №89 від 

25.02.2019  



 

Wschod Evropy, Vol 6, No 2 (2020), s. 79 -93. 

5. Kruglashov, A. "Cross-Border Cooperation 

Stigmatised: Why Upper Prut Euroregion Activity 

Goes Down Still." Eurolimes 27.27-28 (2019): 173 - 

186. 

6. Румунська та молдовська національні меншини 

в Україні: стан, тенденції та можливості 

співпраці: зб. наук.-експерт. матеріалів / [Ю.  А.  

Тищенко, А.  М.  Круглашов, В.  О.  Бакальчук, С.  

В.  Дубова, Н.  В.  Нечаєва-Юрійчук] ; за наук. 

ред. Ю. А. Тищенко. – Київ : НІСД, 2019. – 112 с. 

7. Круглашов А. Досвід політичних 

трансформацій в Україні: від рефлексів мімікрії 

до імперативу системної європеїзації // Sprawy 

miedzynarodowe, 2018, n 1, p. 209 – 224; 

8. Kruglashov A. Turbulent Neighborhood: Ukraine 

and the EU Relations under ongoing pressure, in: 

European security and stability in a complex global 

order – the case of Neighborhood policy / Edited by 

Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Malgorzata 

Dziembata, Anna Maslon-Oracz, Agneszka Klos, 

Warsaw, 2017, p. 116 – 128. 

9. Круглашов А., Недокус І., Ротар Н., Ярмистий 

М. Історія ідей і концепцій державної влади та 

публічного управління в Україні: 

Енциклопедичний довідник. Чернівці : Букрек, 

2016. 272 с.; 

10. Kruglashov A. Ukraine. In: Regionalisation 

trends in European countries, 2007 – 2015 / A Study 

by Members of the Group of Independent Experts of 

the European Chapter of Local Self-government / 

Editor Prof. Francesco Merloni. Congress of Local 

and Regional Authorities of the Council of Europe. 

Strasbourg, 2016. P. 214 – 219; 

Науковий консультант 3-х захищених 

докторських дисертацій з політичних наук і 

науковий керівник 18 захищених кандидатських 

дисертацій з політичних наук. Наразі здійснює 

керівництво ще одним докторантом і трьома 

аспірантами. 

Підготував низку призерів Всеукраїнського 

 



 

конкурсу студентських наукових робіт: Ганна 

Бурдяк (2017 р., І місце), Вікторія Мазур (2018 р., 

ІІІ місце), Василь Бурега (І місце). 

Член науково-методичної комісій з вищої освіти 

МОН з політології (2015 – 2019 рр.). 

Заступник голови Спеціалізованої вченої ради Д 

76.051.03 у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича; член 

Спеціалізованої вченої ради Д 26.181.01 в 

Інституті політичних і етнонаціональних 

досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України. 

Участь у проектах та грантах: 

2018 - 2022 рр. – учасник проєкту 

«Стимулювання місцевого економічного 

зростання у прикордонних регіонах у процесі 

європейської інтеграції: кращі практики країн 

Східного партнерства» (№ 599948-EPP-1-2018-1-

UA-EPPJMO-SUPPA): результати та виклики» 

2019 р. – грант на дослідницький проект 

«Децентралізація в Україні: прориваючись крізь 

нав’язувану Кремлем федералізацію та 

неефективний централізм», Канадський Інститут 

українських студій, Університет Альберти, 

Едмонтон, Канада; 2018–2021 рр. – учасник 

проекту Жана Моне «Посилюючи місцевий 

економічний зріст в прикордонних регіонах у 

процесі європейської інтеграції: кращі практики 

країн Східного партнерства» № 599948-EPP-1-

2018-1-UA-EPPJMO-SUPPA; 2018–2019 рр. – 

керівник регіонального дослідницького проекту 

«Громадська підтримка інтеграції України до 

НАТО» , на замовлення Чернівецької ОДА; 2016–

2018 рр. – учасник проекту Жана Моне 564725-

EPP-1-2015-1-MD-EPPJMO-SUPPA «Поглиблення 

порозуміння, інформування та комунікації ЄС в 

Східному партнерстві»; 2014–2018 рр. – місцевий 

координатор TEMPUS INOTLES проекту  

«Інновації у вивченні та викладанні 

Європейських студій; 2013–2015 рр. – керівник 

проекту «Формування регіональних і 

національних механізмів етнополітики в Україні», 



 

на замовлення МОН України. 

Члени 

проєктної групи 

      

Ротар Наталія 

Юріївна 

Професор 

кафедри 

політології та 

державного 

управління 

Чернівецький 

державний 

університет імені 

Юрія Федьковича, 

1992 р., 

спеціальність 

«історія», 

кваліфікація 

«історик, викладач 

історії» 

Доктор політичних 

наук, 23.00.02 – 

політичні інститути 

та процеси, диплом 

ДД №006365, 

17.01.2008, протокол 

№12-06/1. 

Тема дисертації: 

«Участь громадян 

України у циклічних 

політичних процесах 

трансформаційного 

періоду» 

 

Професор кафедри 

політології та 

державного 

управління, атестат 

12ПР №006568 від 

20.01.2011, протокол 

№1/38-П. 

 

(052 – політологія 

24 р. 9 м. Основними напрямами наукової діяльності є 

фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження з теорії політичної науки та 

публічного управління, зокрема еволюції 

методології дослідження політичної участі, 

регіональних та локальних практик публічного 

управління; управління етнонаціональними 

процесами на регіональному рівні; політичної 

регіоналістики; символічного та комунікативного 

супроводу процесу публічного управління; 

механізми та інструменти участі громадян в 

процесах публічного управління, за якими 

опубліковано понад 350 наукових праць: 17 

монографій, 11 навчальних посібників, 160 

наукових статей, зокрема: 

1. Ротар Н. Інтеграційні перспективи України в 

контексті російської агресії в Криму та на 

Донбасі: аналіз підходів парламентських 

політичних сил: монографія. – К. ІПіЕНД ім. 

І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 328 с.  (у 

співавторстві) 

2. Ротар Н. Регіональні політичні режими в 

Україні: підстави формування, специфіка 

функціонування, особливості трансформації. 

– К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 

2018. – 248 с. (у співавторстві) 

3. Ротар Н. Політичні ідентичності в сучасній 

Україні: міська громада Чернівців. – К.: 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 

344 с. 

4. Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. 

Т.1 Політична наука: західні тренди розвитку 

й українська специфіка / НАН України, Ін-т 

політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса – 

К.: Паралам. вид-во, 2016. – 656 с. (у 

співавторстві) 

5. Rotar N. Wymiar bezpeczenstwa w dyskursie 

oeuropejskiej tozsamosci Ukrainy // Wschód 

Онлайн курс 

«Проблемне навчання» 

(м. Маастрихт, 

Нідерланди), 

сертифікат від 

23.01.2015 

 

«Ефективна 

комунікація органів 

публічного управління 

та інститутів 

громадянського 

суспільства: механізми, 

кращі практики та 

досвід імплементації», 

(ПредставництвоФонду 

Ганса Зайделя, 

Республіка Молдова, 

Румунія). 

(Наказ: 29.08.2018 

№ 618) 

Сертифікат 

 

DOBRE Consortium 

for Public 

Administration 

Education 

Enhancement 

Training of Trainers 

Post-diploma 

Certificate Program 

Management in 

Ukrainian Local 

Government 



 

Europy. Studia humanistyczno-społeczne. 2017. 

No 2. S. 81–102. 

Науковий керівник 6 захищених 

кандидатських дисертацій з політичних наук та 

науковий консультант 1 докторської дисертації. 

Здійснюю керівництво 4 аспірантами. 

Підготувала трьох призерів Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з 

політології: Карпо К. (2018 р., І місце), Назарко Л. 

(2019 р., І місце), 

Член Спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 

у Чернівецькому національному університеті 

імені Юрія Федьковича. 

Член науково-методичної комісій з вищої 

освіти МОН з політології (з 2019 р.). 

Участь в проектах та грантах: 2018–2019 – 

регіональний дослідницький проект «Громадська 

підтримка інтеграції України до НАТО» (на 

замовлення Чернівецької ОДА); 2017–2018 – 

«Ефективна комунікація органів публічного 

управління та інститутів громадянського 

суспільства: механізми, кращі практики та досвід 

імплементації» (Фонд Ганса Зайделя, Німеччина); 

2014–2018 – The Innovating Teaching and Learning 

of European Studies project (TEMPUS). 

 

Institutions for 

Community Leaders 

and Council Members / 

Middle Managers / 

Public Service Officers 

April 21 – May 15, 2021 

Сертифікат 

Недокус 

Ігор 

Степанович 

доцент 

кафедри 

політології та 

державного 

управління, 

Чернівецький 

національний 

університет 

імені Юрія 

Федьковича 

Чернівецький 

державний 

університет, 1999, 

спеціальність 

«всесвітня історія», 

кваліфікація 

«історик, 

викладач», 

диплом з відзнакою 

РН №11798980 

від 19.06.1999 р 

 

Кандидат політичних 

наук, 

23.00.02 «Політичні 

інститути та процеси) 

диплом ДК №041984 

(протокол №51-06/7 

від 20.09.2007) 

Тема дисертації: 

«Еволюція 

політичного режиму 

Республіки Білорусь» 

Доцент кафедри 

політології та 

державного 

управління, атестат 

20 р., 2 м. Автор більше 70 науково-методичних праць, 

в тому числі 2 навчальних посібників, 10 

закордонних. 

Сфера наукових інтересів – політичні 

трансформаційні процеси та проблеми 

реформування органів державної влади 

пострадянських країн 

Основні публікації: 

1. Історія ідей і концепцій державної влади та 

публічного управління в Україні: 

Енциклопедичний довідник. Чернівці: Букрек, 

2016. 272 с.; 

2. Недокус И. Исследование институциональных 

изменений как направление институционального 

анализа в политической науке // Суверенитет – 

Ужгородський 

національний 

університет, 

кафедра політології та 

державного 

управління, 

21.12.2017-13.01.2018 

р. 

довідка №222/01-27 від 

24.01.2018 р. 

Тема: «Вдосконалення 

професійної підготовки 

у галузі знань 

«Публічне управління 

та адміністрування» 



 

ДЦ № 033322 від 

30.11.2012 (протокол 

№7/02-Д) 

безопасность – интеграция как константы 

устойчивого государственного развития: 

международный опыт и национальные реалии. 

Белорусская политология: многообразие в 

единстве : материалы IX междунар. науч.-практ. 

конф. (Гродно, 14–15 мая 2020 г.). В 2 ч. Ч. 2 / 

Ин-т филос. Нац. акад. наук Беларуси, ГрГУ им. 

Янки Купалы; редкол.: В. Н. Ватыль (гл. ред.), А. 

А. Лазаревич (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 

2020. – С.84-87 

3. Недокус І. Місцеве самоврядування в 

Республіці Білорусь: тенденції розвитку // Влада 

та управління: Збірник наукових праць. Вип. 6. 

Чернівці: Букрек, 2019. С. 142-150; 

4. Недокус І. Місцеве самоврядування в 

Республіці Білорусь: імітація реформ в умовах 

обмеження ресурсів // Розвиток політичної науки: 

європейські практики та національні 

перспективи: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, Чернівці, 14 травня 2019 

р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 

63-66 

5. Недокус І. Неурядові організації в Республіці 

Білорусь у 2014–2016 рр.: зміни нормативно-

правової бази, „переваги” деполітизації, тенденції 

розвитку // Політологічні та соціологічні студії. Т. 

ХІІІ–ХIV. Держава і суспільство: інструменти, 

механізми та принципи взаємодії : зб. Наук. 

праць. Чернівці: Букрек, 2017. С. 302-316; 

6. Недокус І. Зарубіжний досвід організації 

державного контролю органів місцевого 

самоврядування у контексті реформи з 

децентралізації управління в Україні // Влада та 

управління. Збірник наукових праць.  Вип. 5. 

Чернівці: Букрек, 2018.  С. 91-105 

7. Недокус И. Проблемы организации 

государственного контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления в Украине // 

Региональные интеграционные процессы и 

Беларусь: философско-мировоззренческие 

основания, тенденции развития, опыт социально-

 

Національне агентство 

України з питань 

державної 

служби/швейцарсько-

український проект 

«Розвиток 

громадянських 

компетентностей в 

Україні» (DOCCU) 

Жовтень-листопад 

2017 р., свідоцтво 

№29112017-16 від 

29.11.2017 р 

Тема: «Формування 

громадянських 

компетентностей у 

державних 

службовців» 

 

Докторантура 

Чернівецького 

національного 

університету імені 

Юрія Федьковича 

за спеціальністю 

052 Політологія 

2018-2020 рр. 



 

политического моделирования. Белорусская 

политология: многообразие в единстве : 

материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. 

(Гродно, 17–18 мая 2018 г.). В 2 ч. Ч. 2. Гродно : 

ГрГУ, 2018. С. 71-73 

8. Недокус І. Місцеве самоврядування в 

Республіці Білорусь: імітація реформ в умовах 

обмеження ресурсів // Розвиток політичної науки: 

європейські практики та національні 

перспективи: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, Чернівці, 14 травня 2019 

р.  Чернівці : Чернівецький ун-т, 2019.  С. 63-66. 

9. Недокус І. Розвиток європейських студій в 

країнах пострадянського простору Політологічні 

та соціологічні студії. Збірник наукових праць. Т. 

ХVІ. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. 

С.242-250 

Нечаєва-

Юрійчук 

Наталія 

Вікторівна 

Доцент кафери 

політології та 

державного 

управління 

Чернівецький 

державний 

університет імені 

Юрія Федьковича, 

1997 р., 

спеціальність 

«всесвітня історія», 

історик, викладач 

Диплом ЛБ № 

000834 

від 16.06.1997 

Кандидат історичних 

наук, 07.00.02 – 

«Всесвітня історія», 

диплом ДК №010092 

(протокол №23-06/4 

від 11.04.2001). 

Тема дисертації: 

«Вплив Першої 

світової війни на 

соціально-

психологічний стан 

західноєвропейського 

суспільства». 

21 р. 8 м. Здійснює дослідження у сфері міжнаціональних 

відносин, транскордонної взаємодії, комунікацій, 

бере участь міжнародних наукових та науково-

практичних конференціях з даної проблематики: 

1.Нечаєва-Юрійчук Н. Міжетнічна комунікація в 

Україні: регіональний аспект (на прикладі 

Чернівецької області) // Влада та управління. 

Збірник наукових праць. – Вип.6. – 2019. – С.247-

256. 

2. Nechayeva-Yuriychuk N. Problems of Cross-

Border Cooperation Development along the EU 

External Borders // Eurolimes. Volumes 27-28. 

Spring-Autumn 2019. – P.279-294. 

3. Nataliya Nechaieva-Yuriichuk. The Borderland in 

the System of Contemporary International Reations: 

the Security Aspect // Studia i Analizy Nauk o 

Polityce. 2020. №2. P.77-93. 

4. Nechaieva-Yurichuk Nataliia. Protest Democracy 

in Post-Soviet Space: Ukraine and Belarus Issues // 

GeoPolitica. 2020. №85 (4/2020). Anul XVIII.  P. 

231-237). 

5.Сергій Гакман, Наталія Нечаєва-Юрійчук. 

Транскордонна різнорівнева взаємодія в 

етнополітичній царині: приклад України, Румунії 

Університет 

соціальних та 

політичних наук 

Пантеон (м.Афіни, 

Греція) 8-14 жовтня 

2017  у рамках 

програми міжнародної 

академічної 

мобільності викладачів 

ЕРАЗМУС+ 

(наказ №622 від 

06.10.2017 «Про 

наукове стажування за 

кордон») 

 

Стажування в 

університеті Пассау 

(Німеччина) з 3 по 16 

червня 2018 року. Курс 

«Прикордоння: 

проблеми 

етнополітичної 

взаємодії та 

національної 



 

та Республіки Молдова // Влада та управління. 

Збірник наукових праць. 2020. Випуск 7. С.32-45. 

6. «Єврорегіон «Верхній Прут»: досвід, 

особливості, виклики, шляхи інтенсифікації 

співробітництва. Інформаційно-аналітичне 

видання / Укл. Гакман С.М., Нечаєва-Юрійчук 

Н.В., Бройде З.С. / Наук. ред. Ярмистий М.В. 

Чернівці: Букрек, 2020. 36 с. 

7. International conference “The Role of Intercultural 

Communication in Adapting Ethnic Groups to the 

European Union Social Space. Oradea 

(Romania),April 4-5, 2019. Nataliya Nechayeva-

Yuriychuk (in English): The Challenges of 

Interethnic Coexistence in the EU: the Political 

Dimension. 

8. International conference: The European Union and 

the Eastern Partnership: Security Challenges. – 

Chisinau, Moldova, April 26-27, 2018 (report in 

English: Nechayeva-Yuriychuk N. Information 

Warfare against Ukraine: Security Challenges for the 

European Union. 

9. Roundtable Debate “Cross-Border Cooperation in 

EU Member States: Theoretical Studies and Best 

Practices”. Oradea (Romania), May 7-9 2019. 

Nataliya Nechayeva-Yuriychuk (in English): 

Problems of Cross-Border Cooperation Development 

along the EU External Border. 

 

Міжрегіональний онлайн круглий стіл 

«Інформаційне забезпечення діяльності органів 

влади: промоція, медіаграмотність та протидія 

дезінформації». Виступ: «Важливість 

медіаграмотності для посадовців у протидії 

дезінформації в умовах гібридної війни та 

пандемії Covid-19». Чернівці, Україна. 31 березня 

2021 року. 

 

International Conference “Promotion of EU 

knowledge in Boosting Local Economic Growth in 

the Process of EU Integration: Best Practices of 

Eastern Partnership (EaP) Countries”, 21-22 October 

ідентичності. (наказ 

№454 від 1.06.2018 р.). 

 

Стажування за 

програмою «Ефективна 

комунікація органів 

публічного управління 

та інститутів 

громадянського 

суспільства: механізми, 

кращі практики та 

досвід імплементації» 

муніципій Белці 

(Республіка Молдова), 

муніципії Ясси, 

Сучава, м. Гура 

Гуморулуй (Румунія) з 

21 по 26 серпня 2018 

року (наказ №618 від 

29.08.2018 р.). 

 

Стажування у 

Гродненському 

державному 

університеті імені 

Янки Купали з 9 до 15 

грудня 2018 року 

(наказ №962 від 

17.12.2018 р.). 

 

Стажування у Центрі 

Східної Європи в 

Університеті імені 

Марії Кюрі-

Складовської в 

Любліні (Республіка 

Польща): 1 березня 

2021 – 30 квітня 2021 у 

режимі онлайн в 

рамках Угоди про 

співробітництво (наказ 



 

2021, Lviv, Ukraine. Report: Local dimensions of 

Euroregional cooperation: challenges and possibility 

 

№ 59-від 26.02.2021 р.). 

Равлик  

Ірина 

Олександрівна 

Асистент 

кафедри 

політології та 

державного 

управління 

Чернівецьке 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича, 

2007, 

спеціальність 

«Політологія». 

диплом 

РН № 32614788 

від 30.06.2007 

Кандидат політичних 

наук зі спеціальності 

23.00.02 – «Політичні 

інститути та 

процеси»; Диплом ДК 

№009397 

від 26.09.2012р. 

 

Тема кандидатської 

дисертації: 

«Парламентські 

вибори як механізм 

мобільності 

політичної еліти 

України» 

12,8 р. Основними напрямами наукової діяльності є 

дослідження: політичних еліт; процесів 

мобільності політичної еліти; парламентських 

виборів в Україні; політичного лідерства; 

механізмів захисту прав людини, правового 

забезпечення публічного управління; механізмів 

громадського контролю, за якими опубліковано 

понад 30 наукових праць: 

1.Равлик І.О. Роль неурядових організацій у сфері 

захисту прав людини: європейський досвід / І.О. 

Равлик // Молодий вчений. – 2018. – № 9 (61). – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/9/98.pdf 

2. Равлик І.О. Роль європейських програм обмінів 

у підвищенні кваліфікації дослідників 

європейської інтеграції // Політологічні та 

соціологічні студії. Зб. наук. Праць. Т. ХVІ, 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С 234-

241. 

3. Равлик І.О. Міжнародне нормативно-правове 

регулювання інформаційних прав та свобод 

людини // Розвиток політичної науки: європейські 

практики та національні перспективи: матеріали 

VII Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та аспір., 

Чернівці, 10 квітня 2017 р. – Чернівці : Букрек, 

2017. – С. 111-114. 

4. Равлик І.О. Інститути захисту прав людини у 

пострадянських державах: проблеми становлення 

та функціонування / І.О. Равлик // Розвиток 

політичної науки: європейська практика та 

національні перспективи: матеріали VIІІ Міжнар. 

наук-практ. конф., Чернівці, 17 квітня 2018 р. – 

Чернівці: Букрек, 2018. – С. 112 – 115. 

5. Равлик І.О. Ефективність інститутів держави у 

сфері захисту прав людини та громадянина / І.О. 

6. Равлик // Розвиток політичної науки: 

європейська практика та національні 

перспективи: матеріали ІХ Міжнар. наук-практ. 

Університет 

політичних і 

соціальних наук 

«Пантеіон», 

(м. Афіни, Греція) з 

7.05.2018 по 11.05.2018 

року 

Наказ від 03.05.2018 № 

346 

Тема «Викладацьке 

стажування за 

програмою академічної 

мобільності  

ЕРАЗМУС+» 



 

конф., Чернівці, 14 травня 2019 р. – Чернівці: 

Букрек, 2019. – С. 191 – 194. 

7. Равлик І.О. Особливості функціонування 

механізмів громадського контролю за діяльністю 

органів місцевого самоврядування в Україні // 

Розвиток політичної науки: європейські практики 

та національні перспективи: матеріали Х 

міжнародної науково-практичної конференції 

(Чернівці, 1 грудня 2020 р.). Чернівці: Рута, 2021. 

С. 187-189. 

8. Равлык И. О. Международные стандарты 

гарантирования информационных прав и свобод 

человека в процессе реализации государственной 

информационной политики // Суверенитет – 

безопасность – интеграция как константы 

устойчивого государственного развития: 

международный опыт и национальные реалии. 

Белорусская политология: многообразие в 

единстве: материалы IX междунар. науч.-практ. 

конф. (Гродно, 14–15 мая 2020 г.). В 2 ч. Ч. 2 / 

Ин-т филос. Нац. акад. наук Беларуси, ГрГУ им. 

Янки Купалы; редкол.: В. Н. Ватыль (гл. ред.), А. 

А. Лазаревич (гл. ред.) [и др.]. Гродно: ГрГУ, 

2020.  С. 110-112. 
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кафедри 
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Радниця 

голови 

Вижницької 

районної 

державної 

адміністрації 

Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича, 

2009 р., РН № 
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спеціальність 

«Політологія», 

Кваліфікація 

магістр політології 

 

Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича, 

2012 р., РН 

№43877641, 

  Основним напрямком наукової діяльності є 

Трансформація політико-управлінських 

інститутів Республіки Болгарія в процесі 

європейської інтеграції. 

1. Клим Р. Теоретичні аспекти комунікаційної 

взаємодії політичних інститутів та мас-медіа (на 

прикладі Республіки Болгарія) // Медіафорум: 

аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент: 

зб. наук. праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2019. Том 7. С. 260-270. 

2. Klym R. The role of political parties in the 

European integration processes of the Republic of 

Bulgaria // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej 

(NR 13), Kutno, 2020, p. 215-224. ISSN 

(Copernicus) – 2353-8392 URL: 

https://filos.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/10/Studium-Europy-

Венеціанський 

університет 

КаʼФоскарі (м. 

Венеція, Італія). 

Сертифікат №FSI-

81910-CaF від 

19.03.2021 р. 

науково-педагогічне 

стажування на тему 

«Педагогічна техніка 

та компетентність 
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філософських та 

соціологічних наук» за 

фахом «Суспільні 

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Studium-Europy-Srodkowej-i-Wschodniej-NR13-ZERWIEC-2020_1.pdf
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Studium-Europy-Srodkowej-i-Wschodniej-NR13-ZERWIEC-2020_1.pdf
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3. Клим Р. Наукові підходи до дослідження 

трансформації політичних інститутів. Розвиток 

політичної науки: європейські практики та 

національні перспективи: Матеріали Х 

Міжнародної науково-практичної конференції, 

Чернівці, 1 грудня 2020 р. – Чернівці : Технодрук, 

2020. С. 46-49. 

4. Клим Р. Права державних службовців у 

законодавстві України та Болгарії. Актуальні 

проблеми зовнішньої політики України: 

Матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. 
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Профіль освітньо-професійної програми 

зі спеціальності № 281 Публічне управління та адміністрування 

 

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 

Магістр 

Магістр публічного управління та адміністрування 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Державна служба 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1,5 роки 

Наявність 

акредитації 

Сертифікат Міністерства освіти і науки України  

Акредитаційна комісія від 12 червня 2018., протокол № 130. 

(Наказ МОН України від 20.06.2018 № 662 л.)   

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

LLL – 7 рівень  

Передумови Наявність ступеня бакалавр 

Мова(и) 

викладання 
Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін дії до 01.07.2023 р. (в межах діючого сертифікату про 

акредитацію спеціальності) 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

Сайт факультету історії, політології та міжнародних відносин 

http://history.chnu.edu.ua/index.php?page=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: 28 Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Освітня програма:  Державна служба 

Опис предметної 

області 

Об’єкти вивчення: принципи і закономірності функціонування 

системи публічного управління та адміністрування як 

сукупності інститутів державного управління, місцевого 

самоврядування, громадянського суспільства відповідно до 

покладених на них функцій і повноважень; відносини, явища, 

процеси, моделі та механізми, що характеризують прояви 

публічного управління та адміністрування на вищому, 

центральному, регіональному та місцевому рівнях.  

Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та 

адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми 

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


 

у сфері публічного управління та адміністрування.  

Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції 

(теорії) публічного управління та адміністрування, зокрема на 

вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях 

управління.  

Методи, методики та технології: наукового пізнання, 

управління та прийняття рішень, аналітичної обробки 

інформації, інституціонального, інструментального, 

функціонального, організаційно-технологічного та правового 

забезпечення, електронного урядування, системного аналізу, 

моделювання, прогнозування та проєктування.  

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні 

інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації 

управлінських рішень, спеціалізоване програмне забезпечення. 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма 

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 

Особливості 

програми 

Інтегрована підготовка, що поєднує практичну спрямованість 

навчання та теоретичну підготовку. Спеціальність «Публічне 

управління та адміністрування» є міжгалузевою спеціальністю, 

що забезпечує високопрофесійну підготовку фахівців сфери 

публічного врядування, здатних професійно розв’язувати 

проблеми та вирішувати завдання поточного управління та 

адміністрування в публічній установі. 

Мобільність за програмоюErasmus, Tempus – студенти можуть 

брати участь в спеціальних семінарах разом зі студентами-

учасниками програми Erasmus.  

Укладені міжнародні договори з окремими закордонними 

закладами вищої освіти, з метою міжнародної мобільності: 

Жешовський університет, Польща; Інститут політичних 

досліджень Польської академії наук, Польща; Лодзький 

університет, Польща; Сучавський університет «Штефан чел 

Маре», Румунія; Ясський національний університет «Джордже 

Єнеску», Румунія; Католицький університет, Фрайбурга. 

Німеччина; Університет Ауґсбурґа, Німеччина; Університет 

Пассау, Німеччина; Саскачеванський університет, Канада 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 

працевлаштування 

- на посадах в центральних і місцевих органах державної влади; 

- на посадах в органах місцевого самоврядування;  

- на посадах в структурах недержавних суб’єктів 

громадянського суспільства та громадських організацій;  

- на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, 

установах і організаціях державної і комунальної форм 

власності;  

- на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних 

організаціях та їх представництвах в Україні. 

Подальше навчання Здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 

освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 

дорослих 



 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 

Використовується студентоцентроване та проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через науково-дослідну 

практику та самонавчання.  

Система методів навчання базується на принципах 

цілеспрямованості, бінарності – активної безпосередньої участі 

викладача і студента.  

Основними підходами при викладанні та навчанні є 

гуманістичність, студентоцентризм, системність, 

технологічність, дискретність. Загальний стиль навчання – 

навчально-орієнтований.  

Лекційні курси поєднуються з семінарами та робочими 

зустрічами. Більша частина навчання відбувається в малих 

групах (до 20 осіб), з дискусіями та підготовкою презентацій 

самостійно та в малих групах.  

Основні види занять: лекції, семінари, практичні заняття в 

малих групах, онлайн-консультації та колоквіуми, самостійна 

робота, консультації з викладачами, розробка фахових проектів, 

написання наукових статей, участь в круглих столах, 

дискусійних клубах, вебінарах 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, практика, тести, презентації, тези, 

аналітичні та наукові статті, розробка та захист проектів, 

дипломний проект.  

Презентації: усні в PowerPoint та письмові; іспити: усні для 

концептуальних частин та письмові – для перевірки основних 

історичних знань.  

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

системою ECTS та національною шкалою оцінювання. 

Поточний контроль – усне та письмове опитування, оцінка 

роботи в малих групах, тестування, захист індивідуальних 

завдань.  

Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням балів 

поточного контролю.  

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) 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально  

відповідально та свідомо.  

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.  

ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні.  

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та 

використовувати сучасні комунікаційні технології.  

ЗК06. Здатність до професійного спілкування іноземною мовою. 

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

  



 

Фахові 

компетентності 

(ФК) 

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, 

співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.  

СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного 

управління та інших організацій публічної сфери.  

СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських процесів із використанням 

сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема 

розробляти заходи щодо впровадження електронного 

урядування в різних сферах публічного управління та 

адміністрування.  

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на 

вищому, центральному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях.  

СК05. Здатність представляти органи публічного управління у 

відносинах з іншими державними органами та органами 

місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 

підприємствами, установами і організаціями незалежно від 

форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні 

комунікації з ними.  

СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з 

урахуванням потреб забезпечення національної безпеки 

України.  

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-

правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, 

надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на 

різних рівнях публічного управління та адміністрування.  

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку 

соціально-економічних систем на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях.  

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку 

діяльність у сфері публічного управління та адміністрування. 

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з 

урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 

СК11. Здатність застосовувати основи педагогіки та психології в 

освітньому процесі в закладах вищої освіти.  

СК12. Здатність розробляти і впроваджувати інноваційні 

проєкти на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування. 

7 – Програмні результати навчання 
Програмні 

результати 

навчання (ПРН) 

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й 

аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття 

управлінських рішень.  

ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та 

адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти 

правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-

правових актів для їх усунення.  

ПРН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти 

попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним 

інтересам України в межах своєї професійної компетенції. 

ПРН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, 

цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для 

розв’язання складних задач публічного управління та 

адміністрування.  

ПРН05. Визначати пріоритетні напрями впровадження 



 

електронного урядування та розвитку електронної демократії. 

ПРН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, 

ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, 

застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, 

міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур.  

ПРН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні 

документи щодо розвитку публічного управління, 

використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а 

також методи командної роботи.  

ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, 

аргументувати свою позицію, використовувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного 

управління та адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм.  

ПРН09. Спілкуватися іноземною мовою на професійну 

тематику, обговорювати проблеми публічного управління та 

результати досліджень.  

ПРН10. Представляти органи публічного управління й інші 

організації публічної сфери та презентувати для фахівців і 

широкого загалу результати їх діяльності.  

ПРН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з 

урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, 

враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні 

обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та 

екологічні наслідки варіантів рішень.  

ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні 

дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, 

включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, 

вибір та використання теоретичних та емпіричних методів 

дослідження, аналіз його результатів, формулювання 

обґрунтованих висновків.    

ПРН13. Ініціювати, розробляти та організовувати впровадження 

інноваційних проєктів на різних рівнях публічного управління 

та адміністрування.  

ПРН14. Розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та 

впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик 

діяльності органів публічного управління та інших організацій 

публічної сфери.  

ПРН15. Розробляти та викладати спеціальні навчальні 

дисципліни з питань публічного управління та адміністрування 

у закладах вищої освіти 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 

забезпечення 

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-

професійну програму мають необхідний стаж педагогічної 

роботи та досвід практичної роботи. В процесі організації 

навчального процесу залучаються фахівці з досвідом 

дослідницької /управлінської/інноваційної /творчої роботи 

та/або роботи за фахом та іноземні лектори.  

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення сформоване та функціонує 

за такими напрямами:  

(1) організація викладання компонентів освітньо-професійної 

програми здійснюється в корпусах Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича;  



 

(2) доступ до науково-метричних баз та реферативної бази 

даних SCOPUS, інших баз даних забезпечується бібліотекою 

Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича з локальної  мережі;  

(3) для презентації освітніх компонентів освітньо-професійної 

програми та результатів дослідження магістрів 

використовується мультимедійне обладнання аудиторій 

факультету історії, політології та міжнародних відносин;  

(4) для поглибленого вивчення локальних та регіональних 

управлінських процесів використовуються матеріально-технічні 

ресурси НДІ Інституту європейської інтеграції та регіональних 

досліджень;  

(5) для використання сучасних Інтернет-платформ 

дистанційного навчання використовуються спеціально 

обладнані комп’ютерні класи факультету історії, політології та 

міжнародних відносин;  

(6) соціальна інфраструктура навчального середовища 

сформована системою гуртожитків, місць громадського 

харчування; актових залів (Червона, Мармурова, Зелена, 

Блакитна зали, зала Грушевського), спортивних залів та 

майданчиків.  

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю 

забезпечити освітній процес протягом всього циклу підготовки 

за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень 

засвідчено санітарно-технічними паспортами, що відповідають 

існуючим нормативним актам. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне забезпечення сформовано шляхом надання 

відкритого доступу до науково-метричних баз та реферативної 

бази даних SCOPUS (з локальної мережі Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; 

інформаційних ресурсів  НДІ Інституту європейської інтеграції 

та регіональних досліджень; інформаційних та довідкових 

ресурсів бібліотеки факультету історії політології та 

міжнародних відносин Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; інформаційних ресурсів 

відділу міжнародних зв’язків Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича.  

Навчально-методичне забезпечення сформовано навчальним 

контентом, який відповідає галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування» та спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування», відповідно до якого розроблені 

силабуси навчальних дисциплін, що забезпечують 

індивідуальну освітню траєкторію теоретичної та практичної 

підготовки здобувачів другого освітньо-професійного рівня 

вищої освіти. 

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). 

Укладені угоди між Чернівецьким національним університетом 

імені Юрія Федьковича та Консорціумом університетів 

Республіки Молдова-Румунії-України; Європейським Центром 

у м. Люблін (Польща); Гродненським державним університетом 

імені Янки Купали (Білорусь); Інститутом міжнародних 

відносин Молдови (Молдова); Католицьким університетом м. 

Фрайбург (Німеччина); Університетом Пассау (Німеччина); 

Жешовським університетом (Польща); Інститутом політичних 

досліджень Польської академії наук (Польща); Вищою школою 

бізнесу і підприємництва в Островцю Свєнктокшиському 

(Польща); Ягеллонським університетом (Польща); Лодзьким 

університетом (Польща); Університетом імені Марії Кюрі-

Склодовської в Люблині (Польща); Вищою державною 

гуманітарною школою в Коніні (Польща); Щецинським 

університетом (Польща); Поморською академією у м. Слупськ 

(Польща); Ясським університетом «А. І. Куза» (Румунія); 

Університетом м. Орад (Румунія) 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе після вивчення курсу української мови  

На загальних умовах 



 

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 

Обов’язкові компоненти (цикл загальної підготовки) 

ЗПО 1 Публічна політика 6 Іспит 

ЗПО 2 Право в публічному управлінні 4 Залік 

ЗПО 3 Економіка та врядування 5 Іспит 

ЗПО 4 Педагогіка та психологія вищої школи 3 Іспит 

ЗПО 5 Методика викладання фахових дисциплін у 

ВНЗ 
5 Іспит 

Обов’язкові компоненти (цикл професійної підготовки) 

  ППО1  Публічна служба 4 Іспит 

ППО2 Публічна комунікація і ділова мова в 

публічному управлінні 
7 Іспит 

   ППО3 Євроінтеграція, міжнародне публічне 

управління та безпека 
7 Залік 

ОК 1 Курсова робота 3 Захист 

ОК 2 Науково-дослідницька практика 6 Захист  

ОК 3 Асистентська 4 Захист 

ОК 4 Випускна кваліфікаційна робота 12 Захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66 

Вибіркові компоненти ОП 

Вибіркові компоненти (цикл загальної підготовки) * 

ЗПВ 1 Вступ до спеціальності  4 Залік  

ЗПВ 2 Соціальна і гуманітарна політика 4 Залік  

ЗПВ 3 Методологія та організація наукових 

досліджень  
5 Іспит 

ЗПВ 4 Антикризове управління 5 Іспит 

ЗПВ 5 Стратегічне управління  3 Залік 

ЗПВ 6 Корпоративна політика і лідерство 3 залік 

Вибіркові компоненти (цикл професійної підготовки) 

ППВ 1 Політологічні аспекти державного управління  3 Іспит 

ППВ 2 Електронне врядування та інформаційні 

технології в публічній політиці 
3 Іспит 

ППВ 3  Етнополітичні проблеми сучасного світу 3 Залік 

ППВ 4 Управління проектами у публічній сфері: 

національний та міжнародний досвід 
3 Залік  

ППВ 5 Організація діяльності державного службовця  3 Іспит 

ППВ 6 Психологія управління 3 Іспит 

ППВ 7 Сталий розвиток: локальний та регіональний 

рівні публічного управління  
3 Залік 

ППВ 8 Інновації в системі публічного управління 3 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 24 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 
* З запропонованих шести дисциплін студент обирає три 

** З запропонованих восьми дисциплін студент обирає чотири 

 



 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

Програма підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти загальним обсягом 90 кредитів ЄКТС передбачає оволодіння 

студентами 15 навчальними дисциплінами, проходження виробничої та 

навчальної практики і проведення підсумкової атестації у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи.  

Обов’язкова частина навчального плану має обсяг 66 кредитів ЄКТС 

(73,26%) і включає 8 дисциплін (23 кредити), виробничу і навчальну практику 

(10 кредитів), підготовку та захист курсової (3 кредити) та кваліфікаційної 

роботи (12 кредитів). 

Вибіркова частина навчального плану має обсяг 24 кредитів ЄКТС 

(26,74%). Вибіркова частина навчального плану охоплює 14 дисциплін вільного 

вибору студента, з яких студент відповідно до обраної спеціалізації обирає для 

вивчення 7 дисциплін (24 кредити) 

 

 

 

 

 

  



 

Структурно-логічна послідовність вивчення компонентів освітньої 

програми



 

 

9 семестр 10 семестр 11 семестр 

Публічна політика 

Право в публічному 

управлінні 

Економіка та врядування 

Педагогіка та психологія 

вищої школи 

Вступ до спеціальності 

Соціальна і гуманітарна 

політика 

Методологія та організація 
наукових досліджень 

Антикризове управління 

Стратегічне управління 

Корпоративна політика і 

лідерство 

Обов’язкові компоненти 

(цикл загальної підготовки) 

Обов’язкові компоненти  

(цикл професійної підготовки) 
Вибіркові компоненти  

(цикл загальної підготовки) 

Вибіркові компоненти  

(цикл професійної підготовки) 

Методика викладання фахових 
дисциплін у ВНЗ 

Публічна служба 

Курсова робота 

Науково-дослідницька практика 

Політологічні аспекти 
державного управління 

Електронне врядування та інформаційні 
технології в публічній політиці 

Етнополітичні проблеми 
сучасного світу 

Управління проектами у публічній 
сфері: національний та міжнародний досвід 

Організація діяльності 
державного службовця 

Психологія управління 

Сталий розвиток: локальний та 

регіональний рівні публічного управління 

Інновації в системі публічного 
управління 

Публічна комунікація і 

ділова мова в публічному 

управлінні 

Євроінтеграція, міжнародне 

публічне управління та безпека 

Асистентська практика 

Випускна 

кваліфікаційна 

робота 



 

 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи та єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту за спеціальністю в установленому порядку 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 

фабрикації, фальсифікації. У кваліфікаційній роботі має бути 

розв’язана складна задача чи проблема у сфері публічного 

управління та адміністрування, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. Кваліфікаційна робота має бути 

оприлюднена на офіційному сайті або в репозитарії закладу вищої 

освіти або його підрозділу 

Вимоги до 

атестаційного/єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Атестаційний іспит у вигляді єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту має оцінювати відповідність результатів навчання вимогам 

цього стандарту та відповідати організаційним вимогам до єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту, які встановлюються 

законодавством 

 

 

 

  



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей обов’язковим 

компонентам освітньої програми 

 

 

Таблиця 4 

 
 

З
П

О
 1

 

З
П

О
 2

 

З
П

О
 3

 

З
П

О
 4

 

З
П

О
 5

 

П
П

О
1

 

П
П

О
2

 

П
П

О
3

 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

ЗК 1 + +  + +   + + +  + 

ЗК 2 +   + + + + +   +  

ЗК 3 +  +   + + +  +   

ЗК 4 +   + + + + + +   + 

ЗК 5   +   + + + + + + + 

ЗК 6 +  +   + + + +   + 

ЗК 7 +   + +  +  + +  + 

ФК 1 +  +   + + +     

ФК 2  + +   + + +     

ФК 3 + + +   + + +     

ФК 4 +  +    +      

ФК 5 +     + + +     

ФК 6 + + +   +  +     

ФК 7  + +   + + + + +  + 

ФК 8  + +   +   +   + 

ФК 9    + +    + + + + 

ФК 10 +     + + +     

ФК 11    + +  +  + + + + 

ФК 12 + + +    + +     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Матриця відповідності програмних компетентностей вибірковим 

компонентам освітньої програми 
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ЗК 1 +  +  +       +  + 

ЗК 2  +  +  +      +   

ЗК 3    + +     +   + + 

ЗК 4 + + +   +  +    +  + 

ЗК 5    + + +    + +  +  

ЗК 6  + +    +  + +    + 

ЗК 7   + + +  +  + +    + 

ФК 1 + +  +  + + + +  + +   

ФК 2  +  + +   +   + +   

ФК 3    + +   +  + +    

ФК 4  +  + +      +  +  

ФК 5  +    + + + + +    8 

ФК 6  +  + +  +  + +   +  

ФК 7 +       +  + +   + 

ФК 8    + +   +  + +   + 

ФК 9 +  +            

ФК 10 +    +  +   + +  + + 

ФК 11 +  +         +   

ФК 12    + +     + +   + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

обов’язковим компонентам освітньої програми 
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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    + +    + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

вибірковим компонентам освітньої програми 
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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 +  +   +         



 

 


