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ВСТУП 
 
Освітня програма розроблена на основі Стандарту вищої освіти підготовки 

бакалаврів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. 
Освітня програма використовується під час: 
– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 
– складання навчальних планів; 
– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань; 
– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 
– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 
– атестації бакалаврів спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування; 
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 
– професійної орієнтації здобувачів фаху; 
– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 
Користувачі освітньої програми: 
– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ «ДП»; 
– викладачі НТУ «ДП», які здійснюють підготовку бакалаврів 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування; 
– екзаменаційна комісія спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування; 
– приймальна комісія НТУ «ДП». 
Освітня програма поширюється на кафедри університету, які беруть участь 

у підготовці фахівців ступеня бакалавра спеціальності 281 Публічне управління 
та адміністрування. 

 
1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
1.1 Загальна інформація 

Повна закладу вищої 
освіти та інститут 
(факультет) 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 
гірничий факультет, геологорозвідувальний факультет 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Бакалавр публічного управління та адміністрування   

Офіційна назва 
освітньої програми 

281 Публічне управління та адміністрування 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиночний, 240 кредитів ЄКТС, термін 
навчання – 3 роки 10 місяців 

Наявність акредитації Акредитація програми не проводилася 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 
рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання Українська (англійська) 
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Термін дії освітньої 
програми 

Термін не може перевищувати 3 роки 10 місяців та/або період 
акредитації. Допускається коригування відповідно до змін 
нормативної бази вищої освіти 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

http://pe.nmu.org.ua/ua/ Інформаційний пакет за спеціальністю 

1.2 Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область  28 Публічне управління та адміністрування / 281 Публічне 
управління та адміністрування  
(випускова кафедра – приладної економіки та підприємництва)

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна, прикладна  

Основний фокус 
освітньої програми  

Спеціальна освіта в галузі 28 Публічне управління та 
адміністрування / 281 Публічне управління та адміністрування 
Ключові слова: публічне управління, адміністрування, державна 
служба, місцеве самоврядування, проектні рішення, сталий 
розвиток, регіональні програми, бізнес-проект. 

Особливості програми Учбова-ознайомча, виробнича та переддипломна практики 
обов’язкові. 

Реалізується англійською мовою для іноземних студентів 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Види економічної діяльності за класифікатором ДК 009:2010: 

 Секція O, Група 84.1 Державне управління загального 
характеру; соціально-економічне управління; 
 Секція O, Група 84.2 Надання державних послуг суспільству в 
цілому; 
 Секція O, Група 84.3 Діяльність у сфері обов'язкового 
соціального страхування; 
 Секція M, Розділ 70 Діяльність головних управлінь; 
консультування з питань керування; 
 Секція M, Розділ 72 Наукові дослідження та розробки; 
 Секція J, Розділ 63 Надання інформаційних послуг; 
 Секція P, Група 85.4 Вища освіта; 
 Секція P, Група 85.6  Допоміжна діяльність у сфері освіти: 
надання послуг (крім навчальних), які підтримують освітній процес 
або системи; 
 Секція S, Розділ 94 Діяльність громадських організацій; 
Професії та професійні назви робіт за Державним класифікатором 
професій: 
344 Державні інспектори 
343 Технічні фахівці в галузі управління 
3435 Організатори діловодства  
3435.1 Організатори діловодства (державні установи)  
3435.2 Організатори діловодства (види економічної діяльності)  
3436 Помічники керівників  
3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій 
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3436.2 Помічники керівників виробничих та інших основних 
підрозділів  
3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату 
управління  
3436.9 Інші помічники 
346 Соціальні працівники. 
1473 Менеджер (управитель) у сфері надання інформації  
1474 Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку  
1474 Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій  
1479 Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг 
1483 Менеджер (управитель) у соціальній сфері  
149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності 
1493 Менеджер (управитель) систем якості в державному 
управлінні  
1496 Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної 
відповідальності 
4222 Адміністратор

Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK України 
– 8, рівень FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 
рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 
інституційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»), що використовується для конвертації оцінок 
мобільних студентів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 
залежності від компетентністних характеристик (знання, уміння, 
комунікація, автономність і відповідальність) результатів 
навчання, досягнення яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий ним 
рівень компетентностей відносно очікуваних, ідентифікуються та 
вимірюються під час контрольних заходів за допомогою 
критеріїв, що корелюються з дескрипторами Національної рамки 
кваліфікацій і характеризують співвідношення вимог до рівня 
компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 
результатами поточного контролю або/та оцінюванням 
виконання комплексної контрольної роботи або/та усних 
відповідей 

Форма випускної 
атестації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 
державного іспиту та публічного захисту кваліфікаційної роботи 
бакалавра. 

Обсяг та структура роботи встановлюється університетом. 

Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з процедурою, 
визначеною системою забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти університетом. 
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Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на 
засіданні екзаменаційної комісії 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 
характеристики 
кадрового 
забезпечення 

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 
освітньої діяльності для першого рівня вищої освіти відповідно 
до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

Специфічні 
характеристики 
матеріально-
технічного 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо забезпечення 
провадження освітньої діяльності для першого рівня вищої освіти 
відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності 

Специфічні 
характеристики 
інформаційного та 
навчально-
методичного 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного 
та інформаційного забезпечення провадження освітньої 
діяльності для першого рівня вищої освіти відповідно до 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

1.7  Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність, про 
подвійне дипломування тощо 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Можливість укладання угод  про міжнародну мобільність, про 
подвійне дипломування, про тривалі міжнародні проекти, що 
передбачають навчання студентів тощо 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти, викладання 
англійською мовою 

 
2 НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА 
 
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері публічного управління та 
адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 
методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю 
умов. 

 
2.1 Загальні компетентності бакалавра 
 

Шифр Компетентності 
 

1 2
ЗК1 Здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузі, відмінної 

від професійної 
ЗК2 Здатність критично оцінювати й переосмислювати накопичений досвід 
ЗК3 Здатність адаптуватися до нових ситуацій 

ЗК4 Здатність організовувати свою діяльність, працювати автономно та у команді 

ЗК5 Здатність вирішувати проблеми в професійній та інших видах діяльності 
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1 2
ЗК5 Здатність працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й використовувати 

інформацію з різних джерел
ЗК7 Здатність до організації та планування, раціонального використання часу 
ЗК8 Здатність до усного і письмового спілкування рідною та іноземною мовою 

ЗК9 Здатність використовувати різноманітні технічні засоби механізації та 
автоматизації управлінської праці

ЗК10 Здатність здійснювати комунікацію, виходячи із цілей спілкування та конкретної 
ситуації 

ЗК11 Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів
ЗК12 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 
Україні 

ЗК13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної галузі, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 
у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя

ЗК14 Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної діяльності 
відповідно до майбутнього профілю, галузевих норм і правил, а також 
необхідного рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних 
ситуаціях 

 
2.2 Спеціальні компетентності бакалавра публічного управління та 

адміністрування 
 

Шифр Компетентності 
 

1 2

СК1 Здатність організовувати працю в первинних робочих групах з метою досягнення 
цілей організації 

СК2 Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 
управлінських продуктів, послуг чи процесів

СК3 Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних 
норм поведінки 

СК4 Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських 
рішень сучасні ІКТ 

СК5 Здатність використовувати систему електронного документообігу в організації 

СК6 Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 
процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій

СК7 Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності 

СК8 Здатність готувати проекти управлінських рішень, та їх впроваджувати 
ефективність

СК9 Здатність впроваджувати інноваційні технології в діяльність організації 

СК10 Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного 
управління та адміністрування

СК11 Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері 
публічного управління та адміністрування
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3 ВИБІРКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА З ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 
 

Шифр Компетентності 
 

1 2 
 Академічний блок 1 

ВК1.1 Здатність до здійснення етичної діяльності в сфері публічного управління і 
адміністрування 

ВК1.2 Здатність формувати бренд та високу інвестиційну привабливість 
адміністративно-територіальних одиниць держави

ВК1.3 Здатність ідентифікувати та оцінювати ризики в публічній сфері з подальшим 
визначенням можливих моделей їх страхування

ВК1.4 Здатність вести ділові переговори з різноманітними суб’єктами стосовно питань 
публічної сфери 

ВК1.5 Здатність впливати на формування та використовувати потенціал суб’єктів 
ринкової інфраструктури в сфері публічного управління і адміністрування

ВК1.6 Здатність утворювати команду працівників різного фахового спрямування і 
кваліфікації, які в залежності від характеру і складності проекту, об'єднані в одну 
організаційну структуру певної форми і безпосередньо працюють над реалізацією 
проекту під керівництвом проект-менеджера

ВК1.7 Здатність ідентифікувати, вирішувати, моделювати конфліктні ситуації в 
публічній сфері 

ВК1.8 Здатність забезпечувати потреби суб’єктів публічного управління в персоналі, 
зважаючи на оперативні та стратегічні завдання їх діяльності 

ВК1.9 Здатність досліджувати політичні процеси в суспільстві з метою поліпшення 
послуг в сфері публічного управління

ВК1.10 Здатність розробляти та впроваджувати програми в публічній сфері, які 
спрямовані на розв’язання найактуальніших проблем розвитку міста або регіону, 
їх окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери, реалізація яких 
(програм) здійснюється з використанням коштів місцевого бюджету, обласних 
бюджетів, Державного бюджету та інших залучених коштів

ВК1.11 Здатність аналізувати, використовувати та впливати на фінансово-грошові 
відносини у сфері формування, розподілу і використання централізованих і 
децентралізованих фондів грошових коштів публічної сфери 

ВК1.12 Здатність планувати та виконувати комплекс заходів з розробки та оцінки програм 
сталого розвитку, які реалізуються із залученням суб’єктів публічної сфери

 Академічний блок 2 

ВК2.1 Здатність розробляти персональний бренд,  
створювати та ефективно управляти власним діловим іміджем з урахуванням 
професійних завдань діяльності в публічній сфері

ВК2.2 Здатність оцінювати та планувати стратегічні партнерства суб’єктів публічної 
сфери та бізнесу 

ВК2.3 Здатність аналізувати стан економіки регіону та розробляти проекти її розвитку  

ВК2.4 Здатність аналізувати вплив економічної діяльності суб’єктів територіальної 
громади на стан природної системи.

ВК2.5 Здатність формувати та використовувати сервіс суб’єктів підприємницької 
інфраструктури в інтересах територіальної громади. 
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1 2
ВК2.6 Здатність здійснювати процеси брендингу з урахуванням стратегії та результатів 

поточної інноваційної діяльності суб’єктів територіальної громади 

ВК2.7 Здатність оцінювати та розробляти проекти розвитку людського капіталу на рівні 
територіальної громади 

ВК2.8 Здатність здійснювати комплекс заходів, що пов’язані з прийняттям проектних 
рішень в діяльності суб’єктів публічної сфери

ВК2.9 Здатність оцінювати та розробляти проекти сталого розвитку на рівні  
територіальної громади  

ВК2.10 Здатність здійснювати економічну оцінку та планування управлінської діяльності 

ВК2.11 Здатність складати кошторис проектів, ініційованих суб’єктами територіальної 
громади. 

ВК2.12 Здатність організовувати діяльність суб’єктів органів державної влади та 
місцевого самоврядування

 
4 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 

ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Шифр 
компе-
тентн. 

Результати навчання 

 

1 2

РН1 Вміти вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузі, відмінної від 
професійної 

РН2 Вміти критично оцінювати й переосмислювати накопичений досвід 

РН3 Вміти адаптуватися до нових ситуацій 

РН4 Вміти організовувати свою діяльність, працювати автономно та у команді 

РН5 Вміти вирішувати проблеми в професійній та інших видах діяльності 

РН6 Вміти працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й використовувати 
інформацію з різних джерел

РН7 Вміти організовувати, планувати, раціонально використовувати час 

РН8 Вміти усно і письмово спілкуватися рідною та іноземною мовою 

РН9 Вміти використовувати різноманітні технічні засоби механізації та автоматизації 
управлінської праці 

РН10 Вміти здійснювати комунікацію, виходячи із цілей спілкування та конкретної 
ситуації 

РН11 Вміти соціально взаємодіяти, здійснювати співробітництво й розв’язувати 
конфлікти 

РН12 Вміти організовувати працю в первинних робочих групах з метою досягнення 
цілей організації 

РН13 Вміти забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських 
продуктів, послуг чи процесів

РН14 Вміти забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних 
норм поведінки 

РН15 Вміти використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських 
рішень сучасні ІКТ 
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1 2

РН16 Вміти використовувати систему електронного документообігу в організації 

РН17 Вміти здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 
процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій

РН18 Вміти розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності 

РН19 Вміти розробляти проекти управлінських рішень та їх впроваджувати 

РН20 Вміти впроваджувати інноваційні технології в діяльність організації 

РН21 Вміти організовувати та здійснювати дослідницьку діяльність в сфері публічного 
управління та адміністрування

РН22 Вміти проводити у складі робочої групи прикладні дослідження в сфері 
публічного управління та адміністрування

 
5 ВИБІРКОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 

ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Шифр 
компе-
тентн. 

Шифр 
резуль-
татів 

Результати навчання  

 

1 2 3 

  Академічний блок 1 

ВК1.1 ВН1.1 Вміти здійснювати етичну діяльність в сфері публічного управління і 
адміністрування

ВК1.2 ВН1.2 Формувати бренд та високу інвестиційну привабливість 
адміністративно-територіальних одиниць держави 

ВК1.3 ВН1.3 Вміти ідентифікувати та оцінювати ризики в публічній сфері з 
подальшим визначенням можливих моделей їх страхування. 

ВК1.4 ВН1.4 Вміти вести ділові переговори з різноманітними суб’єктами стосовно 
питань публічної сфери

ВК1.5 ВН1.5 Вміти впливати на формування та використовувати потенціал суб’єктів 
ринкової інфраструктури в сфері публічного управління і 
адміністрування

ВК1.6 ВН1.6 Вміти утворювати команду працівників різного фахового спрямування 
і кваліфікації, які в залежності від характеру і складності проекту, 
об'єднані в одну організаційну структуру певної форми і безпосередньо 
працюють над реалізацією проекту під керівництвом проект-
менеджера. 

ВК1.7 ВН1.7 Вміти ідентифікувати, вирішувати, моделювати конфліктні ситуації в 
публічній сфері

ВК1.8 ВН1.8 Вміти забезпечувати потреби суб’єктів публічного управління в 
персоналі, зважаючи на оперативні та стратегічні завдання їх 
діяльності. 

ВК1.9 ВН1.9 Вміти досліджувати політичні процеси в суспільстві з метою 
поліпшення послуг в сфері публічного управління 

ВК1.10 ВН1.10 Вміти розробляти та впроваджувати програми в публічній сфері, які 
спрямовані на розв’язання найактуальніших проблем розвитку міста 
або регіону, їх окремих галузей економіки чи соціально-культурної 
сфери, реалізація яких (програм) здійснюється з використанням коштів 
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1 2 3 
місцевого бюджету, обласних бюджетів, Державного бюджету та 
інших залучених коштів.

ВК1.11 ВН1.11 Вміти аналізувати, використовувати та впливати на фінансово-грошові 
відносини у сфері формування, розподілу і використання 
централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів 
публічної сфери

ВК1.12 ВН1.12 Вміти планувати та виконувати комплекс заходів з розробки та оцінки 
програм сталого розвитку, які реалізуються із залученням суб’єктів 
публічної сфери

  Академічний блок 2 

ВК2.1 ВН2.1 Вміти розробляти персональний бренд, створювати та ефективно 
управляти власним діловим іміджем з урахуванням професійних 
завдань діяльності в публічній сфері

ВК2.2 ВН2.2 Вміти оцінювати та планувати стратегічні партнерства суб’єктів 
публічної сфери та бізнесу

ВК2.3 ВН2.3 Вміти аналізувати стан економіки регіону та розробляти проекти її 
розвитку  

ВК2.4 ВН2.4 Вміти аналізувати вплив економічної діяльності суб’єктів 
територіальної громади на стан природної системи. 

ВК2.5 ВН2.5 Вміти формувати та використовувати сервіс суб’єктів підприємницької 
інфраструктури в інтересах територіальної громади.  

ВК2.6 ВН2.6 Вміти здійснювати процеси брендингу з урахуванням стратегії та 
результатів поточної інноваційної діяльності суб’єктів територіальної 
громади 

ВК2.7 ВН2.7 Вміти оцінювати та розробляти проекти розвитку людського капіталу 
на рівні територіальної громади

ВК2.8 ВН2.8 Вміти здійснювати комплекс заходів, що пов’язані з прийняттям 
проектних рішень в діяльності суб’єктів публічної сфери 

ВК2.9 ВН2.9 Вміти оцінювати та розробляти проекти сталого розвитку на рівні  
територіальної громади 

ВК2.10 ВН2.10 Вміти здійснювати економічну оцінку та планування управлінської 
діяльності 

ВК2.11 ВН2.11 Вміти складати кошторис проектів, ініційованих суб’єктами 
територіальної громади.

ВК2.12 ВН2.12 Вміти організовувати діяльність суб’єктів органів державної влади та 
місцевого самоврядування

 
6 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА КРЕДИТНИМИ 

МОДУЛЯМИ 
 

Шифр  Результати навчання 
Найменування кредитних 

модулів 
 

1 2 3 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 
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РН1 Вміти вчитися, здобувати нові знання, 
уміння, у тому числі в галузі, відмінної 
від професійної 

Основи публічного управління 
Економіка суспільного сектору 
Діагностика діяльності установ та 
організацій

РН2 Вміти критично оцінювати й 
переосмислювати накопичений досвід 

Цивілізаційні процеси в українському 
суспільстві 
Діагностика діяльності установ та 
організацій

РН3 Вміти адаптуватися до нових ситуацій Стратегічне планування в публічній сфері
Управління змінами 

РН4 Вміти організовувати свою діяльність, 
працювати автономно та у команді

Публічне адміністрування 
Муніципальне адміністрування 

РН5 Вміти вирішувати проблеми в 
професійній та інших видах діяльності

Оцінка ризиків програм в публічній сфері 
Правознавство

РН6 Вміти працювати з інформацією: 
знаходити, оцінювати й використовувати 
інформацію з різних джерел 

Інформаційно-комунікаційні технології 
Економіко-математичне моделювання в 
публічному управлінні 

РН7 Вміти організовувати, планувати, 
раціонально використовувати час

Менеджмент 

РН8 Вміти усно і письмово спілкуватися 
рідною та іноземною мовою

Академічне письмо 
Іноземна мова

РН9 Вміти використовувати різноманітні 
технічні засоби механізації та 
автоматизації управлінської праці 

Електронний документообіг в публічному 
управлінні 
Цивільна безпека 

РН10 Вміти здійснювати комунікацію, 
виходячи із цілей спілкування та 
конкретної ситуації 

Управління комунікаціями в публічному 
адмініструванні 
Ціннісні компетенції фахівця 

РН11 Вміти соціально взаємодіяти, 
здійснювати співробітництво й 
розв’язувати конфлікти 

Зв’язки з громадськістю та техніка 
проведення презентацій 
Фізична культура і спорт 

 
РН12 Вміти організовувати працю в 

первинних робочих групах з метою 
досягнення цілей організації. 

Менеджмент 
Лідерство в публічній сфері 
Публічне адміністрування 
Муніципальне адміністрування 
Управління комунікаціями в публічному 
адмініструванні 
Політологія

РН13 Вміти забезпечувати належний рівень 
вироблення та використання 
управлінських продуктів, послуг чи 
процесів. 

Основи публічного управління 
Державне та регіональне управління 
Зв’язки з громадськістю та техніка 
проведення презентацій 
Ринкова інфраструктура 
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РН14 Вміти забезпечувати дотримання 
нормативно-правових та морально-
етичних норм поведінки. 

Корпоративна культура в публічному 
управлінні 
Запобігання корупції в публічному 
управлінні 
Національні бізнес-культури 
Національна безпека 

РН15 Вміти використовувати в процесі 
підготовки і впровадження 
управлінських рішень сучасні ІКТ

Інформаційно-комунікаційні технології 
 

РН16 Вміти використовувати систему 
електронного документообігу в 
організації. 

Електронний документообіг в публічному 
управлінні 

РН17 Вміти здійснювати інформаційно-
аналітичне забезпечення управлінських 
процесів із використанням сучасних 
інформаційних ресурсів та технологій. 

Економіко-математичні моделі та методи 
прийняття рішень в публічному 
управлінні  
Антикризове управління 
Курсова робота з антикризового 
управління

РН18 Вміти розробляти тактичні та оперативні 
плани управлінської діяльності. 

Стратегічне планування в публічній сфері
Оцінка ризиків програм в публічній сфері 
Бізнес-планування  
Підприємництво 
Мікроекономіка

РН19 Вміти розробляти проекти 
управлінських рішень та їх 
впроваджувати. 

Управління проектами та програмами в 
публічній сфері 
Економіка суспільного сектору 
Курсова робота з економіки суспільного 
сектору 
Управління змінами 

РН20 Вміти впроваджувати інноваційні 
технології в діяльність організації.

Інновації в сфері публічного управління 

РН21 Вміти організовувати та здійснювати 
дослідницьку діяльність в сфері 
публічного управління та 
адміністрування. 

Діагностика діяльності установ та 
організацій 
Курсова робота з діагностики діяльності 
установ та організацій 

РН22 Вміти проводити у складі робочої групи 
прикладні дослідження в сфері 
публічного управління та 
адміністрування. 

Учбова-ознайомча практика 
Виробнича практика 
Виробнича практика за спеціальністю 
Переддипломна практика 
Дипломування

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
 Академічний блок 1 

ВН1.1 Вміти здійснювати етичну діяльність в 
сфері публічного управління і 
адміністрування 

Етика публічної діяльності 

ВН1.2 Формувати бренд та високу інвестиційну 
привабливість адміністративно-
територіальних одиниць держави 

Брендинг територій 
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ВН1.3 Вміти ідентифікувати та оцінювати 
ризики в публічній сфері з подальшим 
визначенням можливих моделей їх 
страхування. 

Державне та приватне страхування 

ВН1.4 Вміти вести ділові переговори з 
різноманітними суб’єктами стосовно 
питань публічної сфери 

Ведення ділових переговорів 

ВН1.5 Вміти впливати на формування та 
використовувати потенціал суб’єктів 
ринкової інфраструктури в сфері 
публічного управління і адміністрування

Управління соціальною та екологічною 
безпекою 

ВН1.6 Вміти утворювати команду працівників 
різного фахового спрямування і 
кваліфікації, які в залежності від 
характеру і складності проекту, об'єднані 
в одну організаційну структуру певної 
форми і безпосередньо працюють над 
реалізацією проекту під керівництвом 
проект-менеджера. 

Формування команди  бізнес-проекту  

ВН1.7 Вміти ідентифікувати, вирішувати, 
моделювати конфліктні ситуації в 
публічній сфері 

Управління конфліктами в публічному 
адмініструванні 

ВН1.8 Вміти забезпечувати потреби суб’єктів 
публічного управління в персоналі, 
зважаючи на оперативні та стратегічні 
завдання їх діяльності. 

Управління персоналом 

ВН1.9 Вміти досліджувати політичні процеси в 
суспільстві з метою поліпшення послуг в 
сфері публічного управління

Політичний PR 

ВН1.10 Вміти розробляти та впроваджувати 
програми в публічній сфері, які 
спрямовані на розв’язання 
найактуальніших проблем розвитку 
міста або регіону, їх окремих галузей 
економіки чи соціально-культурної 
сфери, реалізація яких (програм) 
здійснюється з використанням коштів 
місцевого бюджету, обласних бюджетів, 
Державного бюджету та інших 
залучених коштів. 

Управління місцевими та регіональними 
програмами 

ВН1.11 Вміти аналізувати, використовувати та 
впливати на фінансово-грошові 
відносини у сфері формування, 
розподілу і використання 
централізованих і децентралізованих 
фондів грошових коштів публічної 
сфери. 

Публічні фінанси 

ВН1.12 Вміти планувати та виконувати комплекс 
заходів з розробки та оцінки програм 
сталого розвитку, які реалізуються із 
залученням суб’єктів публічної сфери.

Розробка та оцінка програм сталого 
розвитку 
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 Академічний блок 2 

ВН2.1 Вміти розробляти персональний бренд, 
створювати та ефективно управляти 
власним діловим іміджем з урахуванням 
професійних завдань діяльності в 
публічній сфері 

Персональний брендинг та управління 
діловим іміджем 

ВН2.2 Вміти оцінювати та планувати 
стратегічні партнерства суб’єктів 
публічної сфери та бізнесу 

Стратегічні партнерства в бізнесі 

ВН2.3 Вміти аналізувати стан економіки 
регіону та розробляти проекти її 
розвитку  

Регіональна економіка 

ВН2.4 Вміти аналізувати вплив економічної 
діяльності суб’єктів територіальної 
громади на стан природної системи.

Екологічна економіка 

ВН2.5 Вміти формувати та використовувати 
сервіс суб’єктів підприємницької 
інфраструктури в інтересах 
територіальної громади.  

Інфраструктура підприємницької 
діяльності  

ВН2.6 Вміти здійснювати процеси брендингу з 
урахуванням стратегії та результатів 
поточної інноваційної діяльності 
суб’єктів територіальної громади

Брендинг в інноваційній діяльності 

ВН2.7 Вміти оцінювати та розробляти проекти 
розвитку людського капіталу на рівні 
територіальної громади 

Управління трудовими ресурсами 

ВН2.8 Вміти здійснювати комплекс заходів, що 
пов’язані з прийняттям проектних 
рішень в діяльності суб’єктів публічної 
сфери 

Прийняття проектних рішень 

ВН2.9 Вміти оцінювати та розробляти проекти 
сталого розвитку на рівні  територіальної 
громади  

Сталий розвиток  

ВН2.10 Вміти здійснювати економічну оцінку та 
планування управлінської діяльності

Економічне забезпечення управлінської 
діяльності 

ВН2.11 Вміти складати кошторис проектів, 
ініційованих суб’єктами територіальної 
громади. 

Кошторисна справа 

ВН2.12 Вміти організовувати діяльність 
суб’єктів органів державної влади та 
місцевого самоврядування 

Організація діяльності органів державної 
влади та місцевого самоврядування 

 
7 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА КРЕДИТНИМИ 

МОДУЛЯМИ 
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1 2 3 4 5 6

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 180,0       
1.1 Цикл загальної підготовки 30,0       
З1 Академічне письмо 3,0 іс ФМК 2
З2 Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
3,0 дз ІПТ 4 

З3 Іноземна мова 6,0 іс ІнМов 1;2;3;4
З4 Правознавство 3,0 дз ЦГП 4
З5 Фізична культура і спорт 6,0 дз ФВ 1;2;3;4;5;6;7;8
З6 Ціннісні компетенції фахівця 6,0 іс ФП 7;8
З7 Цивільна безпека 3,0 іс. АОП 14

   
1.2 Цикл професійної підготовки 150,0       
1.2.1 Базові дисципліни за галуззю знань 65,0       
Б1 Мікроекономіка 4,0 іс ЕТ 3;4
Б2 Менеджмент 7,0 іс М 3;4
Б3 Основи публічного управління 6,0 іс ПЕП 3
Б4 Лідерство в публічній сфері 5,0 дз ПЕП 4
Б5 Корпоративна культура в публічному 

управлінні 
6,0 дз ПЕП 1;2 

Б6 Інформаційно-комунікаційні технології 3,0 іс САУ 1;2
Б7 Політологія 3,0 дз ІПТ 7
Б8 Ринкова інфраструктура 4,0 дз ЕТ 5;6
Б9 Електронний документообіг в 

публічному управлінні 
3,0 іс САУ 5;6 

Б10 Державне та регіональне управління 4,5 іс ПЕП 8
Б11 Економіка суспільного сектору 4,0 іс. ПЕП 5;6
Б12 Курсова робота з економіки суспільного 

сектору 
0,5 дз ПЕП 5;6 

Б13 Оцінка ризиків програм в публічній 
сфері 

4 іс ПЕП 9;10 

Б14 Управління проектами та програмами в 
публічній сфері 

4 іс ПЕП 11;12 

Б15 Публічне адміністрування 7 іс ПЕП 10;11;12
   

1.2.2 Фахові дисципліни за спеціальністю  55,0       
Ф1 Управління комунікаціями в публічному 5,0 іс ПЕП 1;2
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1 2 3 4 5 6

адмініструванні 
Ф2 Бізнес-планування 4,0 іс ПЕП 7 
Ф3 Підприємництво 4,0 дз ПЕП 7 
Ф4 Національні бізнес-культури 3,0 дз ПЕП 6
Ф5 Інновації в сфері публічного управління 3,0 іс ПЕП 8 
Ф6 Муніципальне адміністрування 4,0 іс ПЕП 5;6 
Ф7 Економіко-математичні моделі та методи 

прийняття рішень в публічному 
управлінні 

4,0 дз САУ 9 

Ф8 Діагностика діяльності установ та 
організацій 

4,0 іс ПЕП 9;10 

Ф9 Курсова робота з діагностики діяльності 
установ та організацій 

0,5 дз ПЕП 10 

Ф10 Зв’язки з громадськістю та техніка 
проведення презентацій 

4,0 іс ПЕП 12 

Ф11 Державне та приватне страхування 3,0 дз ЕА 9 
Ф12 Національна безпека 4,0 іс ПЕП 13;14 
Ф13 Стратегічне планування в публічній 

сфері  
4,0 іс ПЕП 13;14 

Ф14 Антикризове управління 4,0 іс ПЕП 13;14 
Ф15 Курсова робота з антикризового 

управління 
0,5 дз ПЕП 14 

Ф16 Запобігання корупції в публічному 
управлінні 

4,0 іс КПтаК 14 

1.3 Практична підготовка за спеціальністю 30        
П1 Учбова ознайомча практика 6,0 дз ПЕП 4
П2 Виробнича практика 6,0 дз ПЕП 8
П3 Виробнича практика за спеціальністю 6,0 дз ПЕП 12
П4 Переддипломна практика 3,0 дз ПЕП 15
П5 Дипломування 9 дз ПЕП 15

   
2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА        

 Академічний блок 1 60,0  
В1.1 Етика публічної діяльності 4,0 дз ПЕП 5,6
В1.2 Брендинг територій 4,0 дз ПЕП 8
В1.3 Управління змінами 6,5 іс ПЕП 12
В1.4 Ведення ділових переговорів 5,5 дз ПЕП 12
В1.5 Управління соціальною та екологічною 

безпекою 
5,5 дз ПЕП 11 

В1.6 Формування команди бізнес-проекту 6,0 дз ПЕП 9,10
В1.7 Управління конфліктами в публічному 5,0 іс ПЕП 15
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1 2 3 4 5 6

адмініструванні 
В1.8 Управління персоналом 5,0 дз ПЕП 15
В1.9 Політичний PR 5,0 іс ПЕП 15
В1.10 Управління місцевими та регіональними 

програмами 
5,0 іс ПЕП 13;14 

В1.11 Публічні фінанси 4,0 дз ЕАФ 13
В1.12 Розробка та оцінка програм сталого 

розвитку 
4,5 іс ПЕП 15 

 Академічний блок 2 60,0  
В2.1 Персональний брендинг та управління 

діловим іміджем 
4,0 дз ПЕП 5,6 

В2.2 Стратегічні партнерства в бізнесі 4,0 іс ПЕП 8
В2.3 Регіональна економіка 6,5 дз ПЕП 11,12
В2.4 Екологічна економіка 5,5 дз ПЕП 10
В2.5 Інфраструктура підприємницької 

діяльності  
5,5 дз ПЕП 11 

В2.6 Брендинг в інноваційній діяльності 6,0 іс ПЕП 11,12
В2.7 Управління трудовими ресурсами 5,0 іс ПЕП 15
В2.8 Прийняття проектних рішень 5,0 дз ПЕП 15
В2.9 Сталий розвиток  5,0 іс ПЕП 15
В2.10 Економічне забезпечення управлінської 

діяльності  
5,0 іс ПЕП 13;14 

В2.11 Кошторисна справа 4,0 дз ПЕП 13
В2.12 Організація діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування
4,5 іс ПЕП 15 

 
8 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 
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Ч
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ь 

Позначення кредитних модулів 

Кількість кредитних 
модулів, що мають 

засвоюватися протягом:

чв
ер
ті

 

се
м
ес
тр
у 

на
вч
ал
ьн
ог
о 

ро
ку

 

 

1 2 3  4 5 6

1 
1 

1 З3; З5; Б5; Б6; Ф1 5 
11 

24 
2 З1; З3; З5; Б5; Б6; Ф1 6 

2 
3 З3; З5; Б1; Б2; Б3 5

13 
4 З2; З3; З4; З5; Б1; Б2; Б4; П1 8 



20 

1 2 3  4 5 6

2 3 5 З5; Б7; Б8; Б9; Б11; Б12; Ф6 7 
14 

26 
    6 З5; Б8; Б9; Б11; Б12; Ф4; Ф6 7 
  4 7 З5; З6; Б10; Ф2; Ф3 5

12 
    8 

З5; З6; Б10; Ф5; (А1: В1.1; В1.2); (А2: В2.1; 
В2.2 ); П2 

7 

3 
  
  
  

5 9 Б13; Ф7; Ф8; (А1: В1.3); (А2: В2.3) 4
10 

21 
  10 Б13; Б15; Ф7; Ф8; Ф9; (А1: В1.4); (А2: В2.4) 6
6 11 Б14; Б15; Ф10; Ф11; (А1: В1.5); (А2: В2.5) 5 

11 
  12 

Б14; Б15; Ф10; Ф11; (А1: В1.6); (А2: В2.6); 
П3 

6 

4 7 13 
Ф12; Ф13; Ф14; (А1: В1.10; В1.11); (А2: 
В2.10; В2.11) 

5 
11 

18 
    14 

З7; Ф12; Ф13; Ф14; Ф15; (А1: В1.10); (А2: 
В2.10) 

6 

  8 15 
Ф16; (А1: В1.7; В1.8; В1.9; В1.12); (А2: В2.7; 
В2.8; В2.9; В2.12) 

5 
7 

    16 П4; П5 2 
 

9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних 

матеріалів міжнародного, галузевого та державного рівнів: 
1 Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf (дата звернення: 04.11.2017). 
2 Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.11.2017). 
3 Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 
4 Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 

щодо використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх 
програм. 

5 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 600 у 
редакції наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 № 
1648. 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 
прийому студентів на навчання. 

Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться в 
дію з 1-го вересня 2019 року. 

Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до 
змін нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення 
якості вищої освіти несуть завідувачі випускових кафедр. 


