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Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Спеціалізація  

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Ступінь  магістр 

Професійна кваліфікація КП 1229.1  Керівник апарату або служби 
КП 1229.3  Керівник структурного підрозділу - головний 
спеціаліст  
КП 1221.2 Керуючий відділенням  
КП 2419.3 Консультант (в апараті органів державної влади, 
виконкому) або  Помічник-консультант народного депутата 
України  
КП  1229.7 Керівник організаційних систем електронного 
урядування  



 

 

 

 

Преамбула  
Освітньо-професійна програма за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 281 
«Публічне управління та адміністрування» розроблена робочою групою Навчально – 
наукового інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій кафедри 
адміністративного менеджменту та проблем ринку на основі стандарту вищої освіти 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1001 від 04.08.2020 року. 
 
 
ВНЕСЕНО  
Кафедрою адміністративного менеджменту та проблем ринку 
 

 
В розробці ОПП брали участь здобувачі вищої освіти за другим (магістерським) рівнем  
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» Буковський Д.А. та Самброс С.А. 
(2020 р. вступу), Бондаренко А., Носач А.В., (2019 р. вступу) 
 

 
Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів (за наявності): 

Назва організації, 
підприємства тощо 

Посада, наукова ступінь 
та вчене звання 

ПІБ Підпис Дата 

     
     
     
     

 
Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково відтворена, тиражована 
та розповсюджена без дозволу ОНПУ.  
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1. ВСТУП 
 

Відповідно до ст. 1 "Основні терміни та їх визначення" Закону України "Про вищу освіту": 
освітньо-професійна програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, 
індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення 
передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право на отримання визначеної 
освітньої або освітньої та професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій).  

Освітня програма повинна містити: перелік освітніх компонентів; їх логічну послідовність; 
вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; кількість 
кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані програмні результати 
навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти. 

Освітня програма використовується під час:  
– розроблення навчального плану, робочих програм навчальних дисциплін і програм 

практик;  
– розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та вимірювання 

результатів навчання) якості вищої освіти;  
– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки здобувачів; 
– атестації здобувачів;  
– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за спеціальністю 

(спеціалізації за наявності);  
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;  
– професійної орієнтації здобувачів спеціальності.  
Освітня програма враховує вимоги Закону України "Про вищу освіту", Національної 

рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 
р. № 1341 (у редакції від 25.06.2019) і встановлює: обсяг та термін навчання бакалаврів, 
магістрів та докторів філософії; загальні компетентності; спеціальні компетентності; програмні 
результати навчання; перелік та обсяг освітніх компонентів для опанування компетентностей 
освітньої програми. 

Користувачі освітньої програми:  
- здобувачі повної вищої освіти, які навчаються в ОНПУ;  
- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку магістрів зі спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування»;  
- Екзаменаційна комісія спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»;  
- Приймальна комісія ОНПУ.   
Освітня програма поширюється на випускову кафедру адміністративного менеджменту 

та проблем ринку для підготовки здобувачів 281 «Публічне управління та адміністрування»: 
Навчально – наукового інституту бізнесу, економіки та інформаційних систем (ІБЕІТ), Українсько-
німецького Навчально-наукового інституту (УНІ)*, Українсько-іспанського навчально-наукового 
інституту (УІІ)*, Українсько-польського навчально-наукового інституту (УПІ)*, Інституту 
дистанційної та заочної освіти (ІДЗО). 

Примітка: Якщо здобувач освітньо-професійної програми за другим (магістерським)  рівнем з спеціальності 
281 «Публічне управління та адміністрування» має бажання скористатися можливістю академічної мобільності в 
рамках договорів з університетами партнерами (з супроводом структурних підрозділів – Українсько-німецького 
навчально-наукового інституту (УНІ), Українсько-іспанського навчально-наукового інституту (УІІ), Українсько-
польського навчально-наукового інституту (УПІ)), то для забезпечення можливості навчання в університетах 
партнерах, здобувач має володіти мовними компетентностями відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій 
з мовної освіти. 
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2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та рекомендацій:  

2.1 Закон України «Про вищу освіту». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2.2 Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2.3 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 

23 листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 02.07.2020 р.). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

2.4 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 "Перелік галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" (редакція від 

11.02.2017 р.). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15 

2.5 Постанова КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права 

на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року. 

2.6  Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня 

«магістр» галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування спеціальність 281 Публічне 

управління та адміністрування. Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки 

України від 04.08.2020 р. № 1001 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/05/ 

281publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-magistr.pdf. 

2.7 Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010», 

затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. (редакція від 01.03.2015 р.). 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301 

2.8 Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ. Введено в дію наказом 

ректора від 03 жовтня 2019 р. № 34. https://opu.ua/document/2492 

2.9 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2016 р. № 600 (у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254) «Про внесення змін до 

методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти». http://edu-

mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf. 

2.10 A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme 

Competences and Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen and The Hague, 2010.  

2.11 A TUNING-AHELO conceptual framework of  expected/desired learning outcomes in 

engineering. OECD Education Working Papers, No. 60, OECD Publishing 2011. Режим доступу: 

http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en. 

2.12 Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора від 6 

березня 2020 р. № 23. https://opu.ua/document/3355 

2.13 Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів. 

Введено в дію наказом ректора від 6 березня 2020 р. № 24. https://opu.ua/document/3354 

2.14 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності Одеського національного політехнічного університету. Введено в дію наказом 

ректора від 31 жовтня 2019 р. № 54. https://opu.ua/document/2545 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/05/281publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/05/281publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-magistr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301
https://opu.ua/document/2492
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en
https://opu.ua/document/3355
https://opu.ua/document/33
https://opu.ua/document/2545
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2.15 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). 

Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37. https://opu.ua/document/2501 

2.16 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Випуску 

1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 29.12.2004 N 336 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show. 

2.17. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19. 

2.18. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 

№ 157-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19. 

2.19. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/586-14. 

2.20. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр. 

2.21. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 

2493-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 

2.22. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 № 3166-VI 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3166-17. 

2.23 Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 5(22).2.15 

від 03.03.2020 про акредитацію освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» 

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. 

 

https://opu.ua/document/2501
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3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ МАГІСТРА  

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 
Ступінь, що 
присуджується 

Магістр 

Назва галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування 
Назва спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 
Назва спеціалізації  

Наявність акредитації 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
Рішення про акредитацію освітньої програми 5(22).2.15 від 03.03.2020 р. 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми №238 від 03.03.2020 р., 
дійсний до 03.03.2025 р. 

Документ про вищу 
освіту, що видається 
випускникам 

Диплом магістра. Додаток до диплома магістра європейського зразка. 

Передумови Наявність ступеня бакалавра або магістра. 
Обсяг кредитів ЄКТС, 
необхідний для 
здобуття освіти 

90 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки за денною та заочною 
формами здобуття освіти – 1 рік 4 місяців. 

Термін дії освітньої 
програми 

2020– 2021 рр. 

Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – сьомий рівень, НРК – сьомий рівень 
Обмеження щодо 
форм навчання 

Обмеження відсутні 

Кваліфікація освітня Магістр з спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 
Кваліфікація, що 
присвоюється 
випускникам 

Ступінь вищої освіти – Магістр 
Спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування 
Освітня програма – 281 Публічне управління та адміністрування 

Мова (и) 
викладання 

Українська 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

https://opu.ua/education/programs/mag-281-0 

А Мета освітньої програми 
 Програма призначена для формування і розвитку у студентів комплексу 

знань, умінь та навичок в управлінні та адмініструванні організаціями 
(установами) публічного сектору, що дозволяє їм стати лідерами та 
успішними публічними менеджерами, створює передумови для 
формування нової генерації фахівців в галузі публічного управління та 
адміністрування здатних здійснювати науковий і практичний супровід 
реформ в Україні, бути професіоналами своєї справи, відповідальними 
перед суспільством. 

В Характеристика програми 
Опис предметної 
області 
 

Об’єкти вивчення: принципи і закономірності функціонування системи 
публічного управління та адміністрування як сукупності інститутів 
державного управління, місцевого самоврядування, громадянського 
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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 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.  

Фокус освітньої 
програми 

Програма закладає фундаментальну базу для оволодіння навичками 
управління в державних установах, об’єднаних територіальних громадах, 
громадських об’єднаннях та некомерційних організаціях, усіма видами 
ресурсів, управління державою та містом за концепцією e-government, 
інформаційного забезпечення  управлінських процесів в державних та 
недержавних установах, розроблення нових інструментів та сервісів у 
сфері електронної демократії, надання електронних послуг.  
Програма спрямована на формування фахових умінь з управління та 
адміністрування в умовах електронного урядування, розробку і 
впровадження, ефективних наукових та організаційних методів і структур 
управління, направлених на вирішення актуальних задач розвитку країни 
і суспільства. 

Орієнтація програми 
Освітньо-професійна  

Особливості та 
відмінності 

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість 
брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності 
(тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується англійською, німецькою, 
польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної 
компетентності. 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Магістр з публічного управління та адміністрування підготовлений для 
роботи у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, 
місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, 
вищих навчальних закладах, академічних установах, корпоративних 
установах та бізнес-структурах різних галузей, політичних партіях та 
громадських організаціях і здатний обіймати в цих органах і установах 
посади керівників, провідних і головних спеціалістів підрозділів, 
керівників організаційних служб електронного урядування, керуючих 
справами; посади аналітиків, експертів, проектних менеджерів, радників, 
консультантів, спеціалістів по роботі з персоналом і зв’язків з 
громадськістю, науковими працівниками, викладачами. 
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Академічні права 
випускників 

Можливість продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем 
вищої освіти. 

D  Стиль та методика навчання 

Підходи до 
викладання та  
навчання 

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, 
практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, 
самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом 
участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, 
підготовки кваліфікаційної роботи магістра. 

Система оцінювання 
Екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, поточний контроль, 
реферативні, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і 
проекти. 

Е Програмні компетентності 

Інтегральна  
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного 
управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог.  

Загальні 
компетентності 

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).  

Спеціальні 
компетентності 

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-
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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 використовувати нові інструменти та сервіси з управління 
та адміністрування державними установами та об’єднаними 
територіальними громадами в умовах електронного урядування. 

F Програмні результати навчання 

 

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу 
публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.  
РН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та 
адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові 
колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для 
їх усунення.  
РН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й 
нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в 
межах своєї професійної компетенції.  
РН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові 
технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання 
складних задач публічного управління та адміністрування.  
РН05. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 
урядування та розвитку електронної демократії.  
РН06. 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.  
РН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи 
щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз 
і комплексний підхід, а також методи командної роботи.  
РН08. 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.  
РН09. Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, 
обговорювати проблеми публічного управління та результати 
досліджень.  
РН10. Представляти органи публічного управління й інші організації 
публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу 
результати їх діяльності.  
РН11. 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.  
РН12. 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.  
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РН13. Уміти реалізовувати нові інструменти з управління та 
адміністрування державними установами та об’єднаними 
територіальними громадами в умовах електронного урядування. 
РН14. Уміти впроваджувати нові сервіси з управління та адміністрування 
державними установами та об’єднаними територіальними громадами в 
умовах електронного урядування. 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Специфічні 
характеристики 
кадрового 
забезпечення 

Понад 85 % професорсько-викладацького складу, задіяного до 
викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають наукові 
ступені, публікації та освіту відповідні до дисциплін, які викладають. З 
метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники 
один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні. 

Специфічні 
характеристики 
матеріально-
технічного 
забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими 
місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі.  
Використання сучасного обладнання, зокрема: 
https://opu.ua/about/reports#11 
Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць 
в гуртожитках відповідає вимогам. 
Для проведення занять наявні науково-дослідні і навчально-наукові 
лабораторії Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій 
ОНПУ, науково-дослідна база Спеціалізованої вченої ради Д.41.052.10, 
Консультаційно-навчального центру «Політех-консалт», Наукового 
економічного порталу ОНПУ та власне хмарне середовище з обмеженим 
доступом для студентів та викладачів кафедри.  
http://economics.opu.ua/ 
https://economics.opu.ua/authors-portal 
http://www.knc.od.ua/ 
https://economics.opu.ua/rada 

Специфічні 
характеристики 
інформаційно-
методичного 
забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських 
розробок професорсько-викладацького складу 
https://library.opu.ua 
https://el.opu.ua 
Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. 
Всі ресурси бібліотеки доступні через сайт університету.  
Крім фонду навчальної (в т.ч. електронної) бібліотеки ОНПУ, студенти 
освітньо-професійної програми мають вільний доступ до матеріалів 
наукових досліджень що містяться в примірниках рукописів 
дисертаційних робіт та авторефератів у друкованому та електронному 
вигляді бібліотеки спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10, мають доступ 
до практичних матеріалів Одеського обласного інформаційно-
аналітичного центру. 

H Академічна мобільність 

Нормативно-правові 
акти 

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 «Про 
затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок 
реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в 
дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37). 
https://opu.ua/document/2501 

Національна На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та іншими університетами 

https://opu.ua/about/reports
http://economics.opu.ua/
https://economics.opu.ua/authors-portal
http://www.knc.od.ua/
https://economics.opu.ua/rada
http://library.opu.ua/digital/memos
https://el.opu.ua/
https://opu.ua/document/2501
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кредитна мобільність України.  
Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для 
навчання в університетах України.  
Кредити, отримані в інших університетах України, перезараховуються 
відповідно до довідки про академічну мобільність 

Міжнародна 
кредитна мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та 
університетами - партнерами  

І Навчання іноземних здобувачів 

Умови 
На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як 
іноземна» 

 
 
 
 

4. ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
 

4.1 Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами освітніх компонентів та 
циклами підготовки 

 

№
п/п 

Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти  
(кредитів / %) 

Обов’язкові 
компоненти 

освітньо-
професійної 

програми 

Вибіркові 
компоненти 

освітньо-
професійної 

програми 

Всього 
за весь термін 

навчання 

1 Навчальні дисципліни 
загальної підготовки 

9,0/10,0 6,0/6,7 15,0/16,7 

2 Навчальні дисципліни 
професійної підготовки 

27,0/30,0 18,0/20,0 45,0/50,0 

3 Курсові проекти Немає Немає Немає 

4 Практична підготовка 12,0/13,3 Немає 12,0/13,3 

5 Атестація 18,0/20,0 Немає 18,0/20,0 

6 Всього за весь термін 
навчання: 

66,0/73,3 24,0/26,7 90/100 
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4.2 Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

4.2.1 Перелік компонентів ОП 
 

Шифр 
ОК 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумк. 

контролю 

1 Обов’язкові компоненти ОПП/ОНП 

1.1 Навчальні дисципліни загальної підготовки 

ОЗ01 Професійна іноземна мова 3,0 залік 

ОЗ02 
Інноваційні технології прийняття управлінських 
рішень 

3,0 залік 

ОЗ03 Інфокомунікації в освіті, науці і бізнесі 3,0 залік 

1.2 Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ОП01 
Методи соціально-економічного та політичного 
аналізу  

6,0 КР, екзамен 

ОП02 Фінанси  публічного сектора 4,5 екзамен 

ОП03 
Електронне урядування та інформаційні технології 
державної служби 

4,5 екзамен 

ОП04 
Організаційно-методичне і правове забезпечення 
адміністративної діяльності 

3,0 залік 

ОП05 
Публічне адміністрування об'єднаними 
територіальними громадами 

3,0 екзамен 

ОП06 Комплексне проектування розвитку громад 6,0 КР, екзамен 

1.3 Практична підготовка 

ПП01 Переддипломна практика 12,0 залік 

1.4 Атестація 

ОА01 Атестаційний екзамен 1,5 екзамен 

ОА02 Кваліфікаційна робота  16,5 захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонентів: 66,0 

2.Вибіркові компоненти ОПП 

2.1 Навчальні дисципліни загальної підготовки 

Всього: 6,0   

2.2 Навчальні дисципліни професійної підготовки 

Всього: 18,0 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 24 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

ВЗ11 Військова підготовка** 29,0  

  Дисципліни з інших освітніх програм*** 4,5 залік 

 

Примітка: 

Згідно із Законом України “Про вищу освіту” здобувачі вищої освіти мають право на: вибір навчальних 
дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що 
становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. 
При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються 
для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80#w147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80#w148
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Механізми реалізації права здобувачів вищої освіти описані відповідним Положенням про порядок 
організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін СУЯ-П(ДП – 02-8.1,8.3-2017). Вибіркові дисципліни можуть 
формуватися у блоки, тоді здобувачі вищої освіти вибирає блок дисциплін, після чого усі дисципліни блоку стають 
обов'язковими для вивчення.  
 

  
**Послідовність вивчення дисципліни, графік навчального процесу, форми проведення навчальних занять та їх 
обсяг, форми та засоби поточного і підсумкового контролю встановлюються відповідною програмою військової 
підготовки.  
***В 2 семестрі здобувачі можуть обрати навчальну дисципліну з  навчальних планів інших освітніх програм 
загальним обсягом 4,5 кредитів ЄКТС  
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4.3. Структурно-логічна схема ОПП магістра. Короткий опис логічної послідовності вивчення компонентів освітньої програми. 
 

1семестр 
(30 кредитів) 

 
2семестр 

(30 кредитів) 
 

3 семестр 
(30 кредитів) 

Професійна іноземна мова 
3,0 

 
Комплексне проектування розвитку громад 

6,0 
 

Переддипломна 
практика 

12,0 

Інноваційні технології прийняття 
управлінських рішень 

3,0 
 

  
3,0 

 
Атестаційний екзамен 

1,5 

Інфокомунікації в освіті, науці і бізнесі  
3,0 

 
  

3,0 
 

Кваліфікаційна робота 
16,5 

Фінанси публічного сектора 
4,5 

 
4,5 

  

Методи соціально - економічного та 
політичного аналізу 

6,0 
 

4,5 
  

Публічне адміністрування об’єднаними 
територіальними громадами 

3,0 
 

4,5 
  

Організаційно – методичне і правове 
забезпечення адміністративної діяльності  

3,0 
 

4,5 
  

Електронне урядування та інформаційні 
технології державної служби 

4,5 
    

 
Умовні позначення: 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

ОК загальної 
підготовки 

ОК 
професійної 
підготовки 

Практична 
підготовка 

Атестація 
ОК загальної 
підготовки 

ОК професійної 
підготовки 
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5.1. Матриця співвідношення програмних компетентностей до освітніх компонентів 

 

Шифри 
освітніх 

компонент 

Інтегральна 
компетентність 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

 ЗК01 ЗК02 ЗК03 ЗК04 ЗК05 ЗК06 ЗК07 СК01 СК02 СК03 СК04 СК05 СК06 СК07 СК08 СК09 СК10 СК11 

Дисципліни загальної підготовки 

ОЗ01 +      +  +    +       

ОЗ02 + + +   +  +  +          

ОЗ03 +  + +     +        +   

Дисципліни професійної підготовки 

ОП01 + +    +      +   +     

ОП02 + +   + +    +    +      

ОП03 + +         +        + 

ОП04 +     +    + +       +  

ОП05 +  + +     + +   +       

ОП06 +       +        + +   

Практична підготовка 

ПП01 +  + + + +  + + + + +   +    + 

Атестація 

А01 + + + +  +  + + + + + + +    +  

А02 + +  + + + + +  + + + +  + + + + + 
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5.2 Матриця співвідношення програмних результатів навчання до програмних компетентностей 
 

Результати 
навчання 

 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК01 ЗК02 ЗК03 ЗК04 ЗК05 ЗК06 ЗК07 СК01 СК02 СК03 СК04 СК05 СК06 СК07 СК08 СК09 СК10 СК11 

РН 01 + + +  +   + +  +   +   +  

РН 02 + +  +   +  +   +  +   +  

РН 03             +      

РН 04 +  +       + +    + +   

РН 05     +     +         

РН 06 + + +      +    +  + + +  

РН 07  +         +    +    

РН 08  +   + +  +  +  +       

РН 09      +             

РН 10     + +  +    +       

РН 11     +     +       +  

РН 12 +  +    +   + +   + + +   

РН 13                  + 

РН 14                  + 
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5.3. Матриця співвідношення програмних результатів навчання до освітніх компонент 
 

Програмні 
результати 
навчання 

ОЗ01 ОЗ02 ОЗ03 ОП01 ОП02 ОП03 ОП04 ОП05 ОП06 ПП01 ОА01 ОА02 

РН 01  +  +     + + + + 

РН 02     +  + +  + + + 

РН 03     +  +    +  

РН 04    +  + +   + + + 

РН 05      +   + + + + 

РН 06  +   +   + + + + + 

РН 07        + + + + + 

РН 08 +  +  +   +  + + + 

РН 09 +          +  

РН 10 +  +     +  + + + 

РН 11  +  +   +    +  

РН 12   + +     +  + + 

РН 13      +  + + +   

РН 14      +  +  +   
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6. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ 
 

6.1 Форма атестації  магістрів 
 

 
 Атестація випускників спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 
проводиться у формі атестаційного екзамену та захисту кваліфікаційної роботи і завершується 
видачею документів встановленого зразка про присудження освітнього ступеня магістра та 
присвоєнням кваліфікації: магістр з «Публічного управління та адміністрування». Атестація 
здійснюється відкрито і публічно. 

 
Форми атестації  
 

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі: 
- публічного захисту кваліфікаційної роботи; 
- атестаційного екзамену. 

Вимоги до  
кваліфікаційної роботи 

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.  
Обсяг та структура роботи має відповідати вимогам 
Положення про атестацію осіб, які здобувають ступінь 
бакалавра та магістра в Одеському національному 
політехнічному університеті (https://opu.ua/document/ 
2291). 
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 
офіційному сайті або в репозитарії.  
Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 
плагіату, фабрикації, фальсифікації.  

Вимоги до 
кваліфікаційного екзамену 

Атестаційний екзамен у вигляді єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту має оцінювати відповідність 
результатів навчання вимогам стандарту та відповідати 
організаційним вимогам до єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту, які встановлюються 
законодавством.  

 

https://opu.ua/document/2291
https://opu.ua/document/2291
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7. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

  
 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Одеським національним 
політехнічним університетом складається з таких процедур і заходів, передбачених 
законом «Про вищу освіту»: 

 
 
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників ОНПУ та 

регулярне оприлюднення результатів такого оцінювання на офіційному веб-сайті університету; 
4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому 

числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; 
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми; 
8) забезпечення формування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату. 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності Одеського національного політехнічного університету затверджено Вченою радою 

Одеського національного політехнічного університету, протокол від 29.10.2019 р. № 3 та 

введено в дію наказом ректора від 31.10.2019 р. № 54.  
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОДАТОК ДО ОП 
 

СПІВВІДНОШЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ДО ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ 
КОМПОНЕНТІВ 

 
Шифр 

вибіркової ОК 
Назва вибіркової ОК Компетентності Результати навчання 

ВЗ01 
Українська мова як 
іноземна* 

ЗК02. Здатність працювати в 
команді, мотивувати людей та 
рухатися до спільної мети, бути 
лідером, діяти соціально 
відповідально та свідомо.  
 
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.  

РН08 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. 

РН10 Представляти органи 
публічного управління й інші 
організації публічної сфери та 
презентувати для фахівців і 
широкого загалу результати їх 
діяльності 

ВЗ02 Кадровий менеджмент 

ЗК02. Здатність працювати в 
команді, мотивувати людей та 
рухатися до спільної мети, бути 
лідером, діяти соціально  
 

РН 07 Уміти розробляти 
національні/регіональні 
програмні документи щодо 
розвитку публічного 
управління, використовуючи 
системний аналіз і 
комплексний підхід, а також 
методи командної роботи 

РН08 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 

ВЗ03 Організаційна психологія 

ЗК02. Здатність працювати в 
команді, мотивувати людей та 
рухатися до спільної мети, бути 
лідером, діяти соціально  
 
СК01. Здатність налагоджувати 
соціальну взаємодію, 
співробітництво, попереджати 
та розв’язувати конфлікти.  
 

РН08 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 

РН10 Представляти органи 
публічного управління й інші 
організації публічної сфери та 
презентувати для фахівців і 
широкого загалу результати їх 
діяльності. 

ВЗ04 Суспільні зміни та ЗК02. Здатність працювати в РН08 Уміти здійснювати 
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соціальний розвиток команді, мотивувати людей та 
рухатися до спільної мети, бути 
лідером, діяти соціально  
 
СК01. Здатність налагоджувати 
соціальну взаємодію, 
співробітництво, попереджати 
та розв’язувати конфлікти.  
 

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 
РН10 Представляти органи 
публічного управління й інші 
організації публічної сфери та 
презентувати для фахівців і 
широкого загалу результати їх 
діяльності.  

ВЗ05 Бізнес-консалтинг 

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.  

РН06 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. 

ВЗ06 Безпека технічних систем 

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.  

РН06 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. 

ВЗ07 
Інтелектуальна власність 
та авторське право 

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.  
СК09. Здатність здійснювати 
наукову та дослідницьку 
діяльність у сфері публічного 
управління та адміністрування.  
 

РН08 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 
РН12 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.  

ВЗ08 
Менеджмент ідей та 
ініціатив 

ЗК03. Здатність розробляти та 
управляти проєктами.  

РН06 Здійснювати ефективне 
управління інноваціями, 
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 ресурсами, ризиками, 
проєктами, змінами, якістю, 
застосовувати сучасні моделі, 
підходи та технології, 
міжнародний досвід при 
проєктуванні та реорганізації 
управлінських та загально-
організаційних структур. 

ВЗ09 
Економіка Європейського 
Союзу (ЄС) та відносини 
ЄС-Україна (1) 

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.  
 
СК10. Здатність приймати 
обґрунтовані управлінські 
рішення з урахуванням питань 
європейської та 
євроатлантичної інтеграції.  
 

РН03 Знати основні засади 
національної безпеки та уміти 
попереджати й 
нейтралізувати виклики і 
загрози національним 
інтересам України в межах 
своєї професійної компетенції.  
РН11 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.  

ВЗ10 
Ресурсний діджитал 
менеджмент 

ЗК03. Здатність розробляти та 
управляти проєктами.  
 

РН06 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. 

ВЗ11 Патентознавство 

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.  
СК09. Здатність здійснювати 
наукову та дослідницьку 
діяльність у сфері публічного 
управління та адміністрування.  
 

РН08 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 
РН12 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.  

ВЗ12 Аналітика соціально- ЗК01. Здатність до абстрактного РН04 Використовувати сучасні 
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економічних процесів мислення, аналізу та синтезу. 
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.  
 

статистичні методи, моделі, 
цифрові технології, 
спеціалізоване програмне 
забезпечення для розв’язання 
складних задач публічного 
управління та 
адміністрування. 

ВЗ13 
Міжнародний рекрутинг 
за сферами економічної 
діяльності 

ЗК02. Здатність працювати в 
команді, мотивувати людей та 
рухатися до спільної мети, бути 
лідером, діяти соціально  
відповідально та свідомо.  
 

РН06 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. 

ВЗ14 
Імітаційне моделювання  
економічних процесів 

СК09. Здатність здійснювати 
наукову та дослідницьку 
діяльність у сфері публічного 
управління та адміністрування.  
 

РН06 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. 
РН12 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.  

ВП01 

Управління 
збалансованим 
розвитком соціально-
економічних систем 

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.  
 
СК06. Здатність здійснювати 
професійну діяльність з 

РН03 Знати основні засади 
національної безпеки та уміти 
попереджати й 
нейтралізувати виклики і 
загрози національним 
інтересам України в межах 
своєї професійної компетенції.  

РН06 Здійснювати ефективне 
управління інноваціями, 
ресурсами, ризиками, 
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урахуванням потреб 
забезпечення національної 
безпеки України.  

 

проєктами, змінами, якістю, 
застосовувати сучасні моделі, 
підходи та технології, 
міжнародний досвід при 
проєктуванні та реорганізації 
управлінських та загально-
організаційних структур. 

ВП02 
Реінженірінг бізнес-
процесів 

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.  
 
СК11. Здатність 
використовувати нові 
інструменти та сервіси з 
управління та адміністрування 
державними установами та 
об’єднаними територіальними 
громадами в умовах 
електронного урядування. 

РН06 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. 
РН13 Уміти реалізовувати нові 
інструменти з управління та 
адміністрування державними 
установами та об’єднаними 
територіальними громадами в 
умовах електронного 
урядування. 
РН14 Уміти впроваджувати 
нові сервіси з управління та 
адміністрування державними 
установами та об’єднаними 
територіальними громадами в 
умовах електронного 
урядування. 

ВП03 

Регламенти, процедури і 
рішення в органах 
місцевого 
самоврядування 

ЗК02. Здатність працювати в 
команді, мотивувати людей та 
рухатися до спільної мети, бути 
лідером, діяти соціально 
відповідально та свідомо. 
 
СК06. Здатність здійснювати 
професійну діяльність з 
урахуванням потреб 
забезпечення національної 
безпеки України.  

 

РН 02 Розв’язувати складні 
задачі публічного управління 
та адміністрування, 
враховуючи вимоги 
законодавства, виявляти 
правові колізії та проблеми, 
розробляти проєкти 
нормативно-правових актів 
для їх усунення. 

РН03 Знати основні засади 
національної безпеки та уміти 
попереджати й 
нейтралізувати виклики і 
загрози національним 
інтересам України в межах 
своєї професійної компетенції. 

РН08   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 
РН10 Представляти органи 
публічного управління й інші 
організації публічної сфери та 
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презентувати для фахівців і 
широкого загалу результати їх 
діяльності.  

ВП04 Маркетинг відносин 

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.  

 

РН06 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. 

ВП05 Маркетинг стартапа 

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.  

 

РН06 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. 

ВП06 
Прикладна 
економетрика 

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.  
 
СК09. Здатність здійснювати 
наукову та дослідницьку 
діяльність у сфері публічного 
управління та адміністрування.  

РН04 Використовувати сучасні 
статистичні методи, моделі, 
цифрові технології, 
спеціалізоване програмне 
забезпечення для розв’язання 
складних задач публічного 
управління та 
адміністрування. 

РН12 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. 

ВП07 

Місцеві вибори та 
кадрове забезпечення 
місцевого 
самоврядування 

ЗК02. Здатність працювати в 
команді, мотивувати людей та 
рухатися до спільної мети, бути 
лідером, діяти соціально 
відповідально та свідомо.  
СК02. Здатність організовувати 
діяльність органів публічного 
управління та інших організацій 
публічної сфери.  

 

РН01 Знати теоретичні та 
прикладні засади вироблення 
й аналізу публічної політики, 
основ та технологій прийняття 
управлінських рішень. 

РН02 Розв’язувати складні 
задачі публічного управління 
та адміністрування, 
враховуючи вимоги 
законодавства, виявляти 
правові колізії та проблеми, 
розробляти проєкти 
нормативно-правових актів 
для їх усунення. 

РН07 Уміти розробляти 
національні/регіональні 
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програмні документи щодо 
розвитку публічного 
управління, використовуючи 
системний аналіз і 
комплексний підхід, а також 
методи командної роботи. 
РН08 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 

ВП08 Управління ризиками 
ЗК01. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.  

 

РН06 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. 

ВП09 
Теорія наукових 
досліджень 

ЗК07. Здатність генерувати нові 
ідеї (креативність).  
 
СК09. Здатність здійснювати 
наукову та дослідницьку 
діяльність у сфері публічного 
управління та адміністрування.  

 

РН04   Використовувати 
сучасні статистичні методи, 
моделі, цифрові технології, 
спеціалізоване програмне 
забезпечення для розв’язання 
складних задач публічного 
управління та 
адміністрування.  

РН06   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. 

РН12 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. 

ВП10 
Стратегічний 
управлінський облік 

СК03. Здатність організовувати 
інформаційно-аналітичне 
забезпечення управлінських 

РН04 Використовувати сучасні 
статистичні методи, моделі, 
цифрові технології, 



 

28 

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.  

спеціалізоване програмне 
забезпечення для розв’язання 
складних задач публічного 
управління та 
адміністрування.  

ВП11 Публічний аудит 

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.  
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.  

РН02 Розв’язувати складні 
задачі публічного управління 
та адміністрування, 
враховуючи вимоги 
законодавства, виявляти 
правові колізії та проблеми, 
розробляти проєкти 
нормативно-правових актів 
для їх усунення.  
РН06 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. 

ВП12 
Організація та управління 
системою фінансово-
економічної безпеки 

ЗК01. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.  
 
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.  

РН04  Використовувати сучасні 
статистичні методи, моделі, 
цифрові технології, 
спеціалізоване програмне 
забезпечення для розв’язання 
складних задач публічного 
управління та 
адміністрування.  

РН06 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. 

ВП13 
Аудит адміністративної 
діяльності 

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.  
СК07. Здатність самостійно 
готувати проєкти нормативно-
правових актів, аналітичні 
довідки, пропозиції, доповіді, 
надавати експертну оцінку 

РН02 Розв’язувати складні 
задачі публічного управління 
та адміністрування, 
враховуючи вимоги 
законодавства, виявляти 
правові колізії та проблеми, 
розробляти проєкти 
нормативно-правових актів 
для їх усунення. 

РН06 Здійснювати ефективне 
управління інноваціями, 
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нормативно-правовим актам на 
різних рівнях публічного 
управління та адміністрування.  

ресурсами, ризиками, 
проєктами, змінами, якістю, 
застосовувати сучасні моделі, 
підходи та технології, 
міжнародний досвід при 
проєктуванні та реорганізації 
управлінських та загально-
організаційних структур. 

ВП14 
Інформаційні технології 
та сервіси державної 
служби 

ЗК05. Здатність приймати 
обґрунтовані рішення та 
використовувати сучасні 
комунікаційні технології.  
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.  
 
СК11. Здатність 
використовувати нові 
інструменти та сервіси з 
управління та адміністрування 
державними установами та 
об’єднаними територіальними 
громадами в умовах 
електронного урядування. 

РН01   Знати теоретичні та 
прикладні засади вироблення 
й аналізу публічної політики, 
основ та технологій прийняття 
управлінських рішень. 
РН04  Використовувати сучасні 
статистичні методи, моделі, 
цифрові технології, 
спеціалізоване програмне 
забезпечення для розв’язання 
складних задач публічного 
управління та 
адміністрування.  
РН05   Визначати пріоритетні 
напрями впровадження 
електронного урядування та 
розвитку електронної 
демократії.  
РН08   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 
РН13  Уміти реалізовувати 
нові інструменти з управління 
та адміністрування 
державними установами та 
об’єднаними 
територіальними громадами в 
умовах електронного 
урядування. 
 

РН14 Уміти впроваджувати 
нові сервіси з управління та 
адміністрування державними 
установами та об’єднаними 
територіальними громадами в 
умовах електронного 
урядування. 

ВП15 

Наукові дослідження в 
сфері публічного 
управління та 
адміністрування 

ЗК01. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.  
 
СК09. Здатність здійснювати 
наукову та дослідницьку 
діяльність у сфері публічного 
управління та адміністрування.  

 

РН06 Здійснювати ефективне 
управління інноваціями, 
ресурсами, ризиками, 
проєктами, змінами, якістю, 
застосовувати сучасні моделі, 
підходи та технології, 
міжнародний досвід при 
проєктуванні та реорганізації 
управлінських та загально-
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організаційних структур. 
РН11 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.  
РН12 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.  

ВП16 
Корпоративне 
підприємництво 

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.  

 

РН04  Використовувати сучасні 
статистичні методи, моделі, 
цифрові технології, 
спеціалізоване програмне 
забезпечення для розв’язання 
складних задач публічного 
управління та 
адміністрування.  
РН06 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. 

ВП17 
Управлінське 
консультування 

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.  

РН04 Використовувати сучасні 
статистичні методи, моделі, 
цифрові технології, 
спеціалізоване програмне 
забезпечення для розв’язання 
складних задач публічного 
управління та 
адміністрування.  
РН06 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. 
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ВП18 
Математичне 
моделювання поведінки 
споживачів 

ЗК01. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.  
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.  

 

РН04 Використовувати сучасні 
статистичні методи, моделі, 
цифрові технології, 
спеціалізоване програмне 
забезпечення для розв’язання 
складних задач публічного 
управління та 
адміністрування.  
РН06 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. 

ВП19 Фінансовий менеджмент 

ЗК01. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.  
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.  

 

РН04 Використовувати сучасні 
статистичні методи, моделі, 
цифрові технології, 
спеціалізоване програмне 
забезпечення для розв’язання 
складних задач публічного 
управління та 
адміністрування.  
РН06 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. 

ВП20 Поведінкова економіка 

ЗК01. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.  
СК04. Здатність визначати 
показники сталого розвитку на 
вищому, центральному, 
регіональному, місцевому та 
організаційному рівнях.  

 

РН04  Використовувати сучасні 
статистичні методи, моделі, 
цифрові технології, 
спеціалізоване програмне 
забезпечення для розв’язання 
складних задач публічного 
управління та 
адміністрування.  

РН06 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. 

ВП21 
Наукові засади 
транскордонного 
співробітництва 

ЗК01. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.  
СК06. Здатність здійснювати 
професійну діяльність з 
урахуванням потреб 
забезпечення національної 
безпеки України.  

РН01 Знати теоретичні та 
прикладні засади вироблення 
й аналізу публічної політики, 
основ та технологій прийняття 
управлінських рішень. 

РН03 Знати основні засади 
національної безпеки та уміти 
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СК10. Здатність приймати 
обґрунтовані управлінські 
рішення з урахуванням питань 
європейської та 
євроатлантичної інтеграції.  

 

попереджати й 
нейтралізувати виклики і 
загрози національним 
інтересам України в межах 
своєї професійної компетенції. 

РН07 Уміти розробляти 
національні/регіональні 
програмні документи щодо 
розвитку публічного 
управління, використовуючи 
системний аналіз і 
комплексний підхід, а також 
методи командної роботи. 

РН11 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. 

ВП22 
Обліково-аналітичне 
забезпечення фінансово-
економічної безпеки  

СК06. Здатність здійснювати 
професійну діяльність з 
урахуванням потреб 
забезпечення національної 
безпеки України.  

РН03 Знати основні засади 
національної безпеки та уміти 
попереджати й 
нейтралізувати виклики і 
загрози національним 
інтересам України в межах 
своєї професійної компетенції.  

ВП23 Фінансовий моніторинг 

ЗК01. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.  
 
СК06. Здатність здійснювати 
професійну діяльність з 
урахуванням потреб 
забезпечення національної 
безпеки України.  

РН03 Знати основні засади 
національної безпеки та уміти 
попереджати й 
нейтралізувати виклики і 
загрози національним 
інтересам України в межах 
своєї професійної компетенції.  

РН04 Використовувати сучасні 
статистичні методи, моделі, 
цифрові технології, 
спеціалізоване програмне 
забезпечення для розв’язання 
складних задач публічного 
управління та 
адміністрування. 
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