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1 Профіль освітньо-професійної програми «Публічне управління  

та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління  

та адміністрування» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та струк-

турного підрозділу 

Національний університет цивільного захисту України  

Кафедра публічного адміністрування у сфері цивільного захисту 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мо-

вою оригіналу 

Магістр публічного управління та адміністрування за освітньо-

професійною програмою «Публічне управління та адміністру-

вання» 

Офіційна назва освіт-

ньої програми 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміні-

стрування» підготовки магістра зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузь знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації Сертифікат  серії НД-IV №  2180981 дійсний  до 01 липня 2021р. 

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

7 рівень  

Передумови наявність повної загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання  українська 

Термін дії освітньої 

програми 

2021 р. 

Інтернет-адреса постій-

ного розміщення опису 

освітньої програми 

www.nuczu.edu.ua 

2 – Мета профільної спеціалізованої освітньо-професійної програми 

Професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних фахівців для системи пуб-

лічного управління та адміністрування, спроможних бути лідерами, уміти розробляти та 

реалізовувати державну політику, ефективно виконувати управлінські функції і надавати 

адміністративні послуги, сприяючи інноваційним процесам у суспільстві з метою утвер-

дження добробуту населення, забезпечення прав і свобод людини і громадянина, якості 

життя особистості, сталого розвитку країни на основі світових та європейських стандар-

тів.  

3 – Характеристика профільної спеціалізованої освітньо-професійної програми 

Предметна область (га-

лузь знань, спеціаль-

ність) 

 

Діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань  

органів публічної влади, установ, організацій з урахуванням 

комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій 

розвитку публічного управління та адміністрування. 

Орієнтація програми  

 

Програма професійна прикладна; структура програми спрямова-

на на реалізацію функціонального навчання на підставі держав-

них стандартів освіти. Навчання забезпечує на державному, ре-

гіональному, місцевому та об'єктовому рівнях потреби центра-

льних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій у підви-

щенні рівня компетентності (знань, умінь) державних службов-

ців, інших керівних і управлінських кадрів виконувати певні 

функції у межах законодавчо визначених. 

Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Навчання передбачає поглиблену правову, економічну, політо-

логічну, управлінську, соціально-гуманітарну, фахову підготов-

ку, а також оволодіння здобувачами аналітичними і практични-

ми вміннями, що базуються на широко аспектному підході до 



забезпечення нормативно-правової, організаційно-розпорядчої 

та консультативно-дорадчої, управлінської діяльності  

в управлінні державою, регіоном та територіальними 

підрозділами. 

Особливості програми Необхідність практики, стажування в органах виконавчої влади  

та органах місцевого самоврядування.  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність  

до працевлаштування 

Професійні назви робіт за ДК 003:2010: 

1229.1 Завідувач відділу (центральні органи державної влади) 

1229.1 Начальник (завідувач) підрозділу 

1229.1 Начальник відділу (самостійного) 

1229.1 Начальник відділу (у складі управління) 

1229.1 Начальник відділу (центральні органи державної влади) 

1229.1 Начальник відділу управління 

1229.1 Начальник підвідділу 

1229.1 Начальник підвідділу (у складі самостійного 

відділу) 

1229.3 Завідувач відділу (місцеві органи державної влади) 

1229.3 Начальник відділу (місцеві органи державної влади) 

1229.3 Начальник управління 
Подальше навчання Магістри публічного управління та адміністрування за освітньо-

професійною програмою «Публічне управління та адміністру-

вання» мають можливість продовжити навчання на третьому 

освітньо-науковому рівні. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

За домінуючими методами та способами навчання: пасивні (по-

яснювально-ілюстративні); активні (проблемні,  інтерактивні, 

проектні, інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі) тощо. 

За організаційними формами: колективного та інтегративного 

навчання тощо. 

За орієнтацією педагогічної взаємодії: позиційного та контекст-

ного навчання, технологія співпраці тощо. 
Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється  за 

4-х бальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «не-

задовільно») і вербальною («зараховано», «не зараховано) сис-

темами, шкалою навчального закладу (від 0 до 100 балів), націо-

нальною шкалою ЕСТS (A, B, C, D, E, FX, F).  

Види контролю: поточний, модульний, підсумковий, самоконт-

роль.  

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдан-

ня за допомогою комп’ютера або дистанційних засобів навчан-

ня, захист індивідуальних робіт, атестація, що проводиться у 

формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компете-

нтність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми 

державного управління під час практичної діяльності або у проце-

сі навчання, що передбачає застосування теорій та методів з пу-

блічного управління та адміністрування. 

Загальні компетент-

ності 

ЗК 1. Володіти методологічними засадами науки публічне 

управління та адміністрування 

ЗК 2. Розуміти філософську культуру, мати навички наукового 

аналізу, етичних стандартів поведінки службовців органів дер-

жавної влади 



 

ЗК 3. З’ясувати сутність управління соціальним і гуманітарним 

розвитком суспільства та особливості його здійснення в сучас-

них умовах  

ЗК 4. Розуміти сутність теорії ринкової економіки та моделей взаємо-

відносин економіки і держави 

ЗК 5. Уміти використовувати положення економічної теорії при 

прийнятті управлінських рішень і виборі методів публічного 

управління та адміністрування в економічній сфері  

ЗК 6. Здатність правильно відтворювати результати професійної 

діяльності, до розв’язання різноманітних комунікативних за-

вдань, забезпечити розуміння основ функціонування офіційно-

ділового стилю в сучасних умовах; сформувати вміння правиль-

но, логічно, ясно будувати своє усне й писемне мовлення; здат-

ність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, дотримую-

чись стилістичних норм офіційно-ділового стилю. 

ЗК 7. Сформувати навички професійного ділового усного та пи-

семного спілкування іноземною мовою  

Професійні компетен-

тності спеціальності 

(ПК) 

 

ПК 1. Знати теорію публічного управління та адміністрування, 

правових засад здійснення державної служби, норм законодав-

ства про державне управління та державну службу, практику 

його застосування; сформувати навички правильного тлумачен-

ня і застосування Закону України «Про державну службу»  

ПК 2. Знати основні принципи та особливості державотворення, 

політичний і адміністративний аспекти публічного управління 

та адміністрування 

ПК 3. Визначати причини виникнення проблем і можливі шляхи 

їх вирішення, використовуючи форми і методи добору й аналізу 

відповідної інформації щодо розв’язання ситуаційних проблем, 

які виникають в органах влади, їх структурних підрозділах  

ПК 4. Уміти приймати обґрунтовані управлінські рішення з ме-

тою досягнення ефективних кінцевих результатів  

ПК 5. Знати норми законодавства про публічне управління та 

адміністрування та практику його застосування  

ПК 6. Знати принципи формування та основні напрями реаліза-

ції сучасної державної кадрової політики 

ПК 7.Уміти визначати ефективність та оптимальні шляхи вико-

ристання людських і матеріальних ресурсів, застосовуючи мето-

ди оцінювання стану і можливостей галузі в умовах соціально-

економічних змін 

ПК 8. Знати основні концепції політичної теорії, історію і сучас-

ний стан розвитку політичних наук і політичного мислення 

ПК 9. Розуміти напрями державної політики у сфері національ-

ної безпеки 

ПК 10. Знати теоретичні та організаційно-правові засади регіо-

нального управління та місцевого самоврядування, основні на-

прями державної регіональної політики, становлення та розвит-

ку регіонального управління і системи місцевого самоврядуван-

ня в Україні 

ПК 11. Знати організаційно-правові аспекти впровадження сис-

теми управління якістю в територіальних органах влади 

ПК 12. Знати науково-методологічні основи аналізу державної 

політики, включаючи теоретичні підходи та організаційні засади 



даної сфери діяльності  

ПК 13. Уміти використовувати сучасні знання з аналізу держав-

ної політики в практичній діяльності 

ПК 14. Знати основні парадигми сучасної інформаційної політи-

ки української держави 

ПК 15. Знати основні проблеми та перспективи функціонування 

державної політики в галузі інформації 

ПК 16. Уміти формулювати концептуальні засади розробки та 

впровадження політики європейської інтеграції  

ПК 17. Уміти обґрунтувати та розробити механізми формування 

та реалізації політики європейської інтеграції 

ПК 18. Знати методологію та нормативно-правову базу стратегі-

чного планування в системі публічного управління та адмініст-

рування 

ПК 19. Визначати особливості практичної реалізації стратегіч-

ного планування в системі публічного управління та адміністру-

вання 

ПК 20. Уміти застосовувати статистичний інструментарій при 

аналізі соціально-економічних та політичних процесів 

ПК 21. Знати основні методики, інструменти та методи наукових 

дослідження  

ПК 22. Знати основні поняття, парадигми, тенденції сучасного 

етнонаціонального розвитку в Україні і світі 

ПК 23. Уміти визначати завдання та проблеми для організації 

діяльності органів державного управління та місцевого 

самоврядування з урегулювання на демократичних засадах 

міжнаціональних відносин  

ПК 24. Уміти проводити наукові дослідження, аналізувати та 

узагальнювати отримані результати досліджень 

ПК 25. Уміти проводити аналіз основних факторів, які визнача-

ють геополітичне становище України та оцінювати ефективність 

зовнішньої політики з урахуванням геополітичних факторів. 

ПК 26. Уміти розрізняти типи структур управління, розмежову-

вати стадії управлінської діяльності, класифікувати функції пуб-

лічного управління та адміністрування за встановленою систе-

мою критеріїв; використовувати знання про статус та функції 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

при реалізації державно-службових відносин в системі горизон-

тальних та вертикальних управлінських зв'язків; використовува-

ти знання про сутність реформування організаційних структур 

управління при здійсненні службових обов'язків в сфері удоско-

налення форм і методів їх взаємодії; використовувати методи 

менеджменту, основні прийоми стратегічного та ситуаційного 

управління; працювати зі зверненнями громадян, використову-

вати прийоми та методи Public Relations. 

7- Програмні результати навчання 

ПРН 1. Знати предмет і особливості застосування методів наукового аналізу. Інтерпрету-

вати сучасний стан розробки основних проблем філософії публічного управління та адмі-

ністрування, як самостійного наукового напрямку. Розуміти загальні принципи і правила 

визначення методологічних засад науки публічного управління та адміністрування. Знати 

новітні моделі розкриття філософської культури службовців органів державної влади. 

ПРН 2. Знати сутність морально-етичних стандартів діяльності працівників органів дер-

жавної влади. Розуміти закономірності та особливості формування демократичних стан-



дартів етичної культури державних службовців та службовців органів місцевого самовря-

дування. Вміти визначати перспективи подальшого реформування концептуальних засад 

системи соціального управління. 

ПРН 3. Знати основні напрями управління  соціальним і гуманітарним розвитком україн-

ського суспільства. Визначати оптимальні шляхи та дієві механізми розв’язання актуаль-

них проблем соціогуманітарної сфери України. Розкривати зміст соціального захисту і 

безпеки людини та суспільства. Аналізувати основні завдання державної політики у сфері 

освітньо-культурного, етнонаціонального та релігійно-конфесійного розвитку українсько-

го суспільства. Володіти зарубіжним  досвідом управління соціальним і гуманітарним ро-

звитком. 

ПРН 4. Вільно користуватися понятійним апаратом економічної теорії для пояснення за-

кономірностей економічного розвитку, сучасних тенденцій в економічному житті країни 

та взаємозв’язку між економічними, соціальними та політичними процесами. Розуміти 

відмінності між відомими моделями економіки і ступенем впливу держави на економічні 

процеси у межах цих моделей. 

ПРН 5. Формулювати пропозиції щодо розроблення програм соціально-економічного ро-

звитку регіону (галузі), інших об’єктів управління на підставі здійснення комплексного 

аналізу. Критично оцінювати діючі схеми та механізми бюджетного процесу, оподатку-

вання суб'єктів господарської діяльності та методи підвищення доходної частини бюдже-

ту й скорочення його видатків. Аналізувати нормативно-правове забезпечення бюджетної 

діяльності. Визначати наявні і потенційні джерела наповнення бюджетів різних рівнів. 

Складати план фінансування передбачених та непередбачених у бюджеті видатків. Аналі-

зувати звіти по виконанню бюджету. Знати основні стратегії публічного управління та 

адміністрування в економічній сфері, які ефективно використовувалися в зарубіжних кра-

їнах. 

ПРН 6. Досконало володіти державною мовою в офіційно-діловій сфері. Уміти самостій-

но укладати офіційно-діловий документ. Уміти вільно послуговуватися українською мо-

вою в міжперсональному спілкуванні. Уміти визначати основні типи літературної україн-

ської мови й дотримуватися їх у спілкуванні. Демонструвати обізнаність із різноманітни-

ми мовними засобами писемної та усної форм державної мови. Ефективно використову-

вати особливості офіційно-ділового стилю при укладанні текстів. Застосовувати в писем-

ному й усному мовленні різноманітні граматичні форми та синтаксичні конструкції. Во-

лодіти навичками редагування тексту та перекладу з російської мови. 

ПРН 7. Ознайомити слухачів із іншомовною термінологією у галузі публічного управлін-

ня та адміністрування. Сприяти усвідомленню мовних міжкультурних особливостей. Ви-

ховувати інтереси до культур наших європейських сусідів, розвиток демократичного сус-

пільства, формування відкритості, толерантності. Підтримувати концепцію європейського 

громадянства. Володіти граматичними структурами, що є необхідними для гнучкого ви-

раження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого 

кола текстів в  професійній сфері. Знати мовні форми, властиві для офіційних та розмов-

них регістрів професійного мовлення; лексичні одиниці в достатньому об’ємі; суспільст-

во і культуру країни: повсякденне життя, умови життя, міжособистісні стосунки, цінності, 

ідеали, норми поведінки, соціальні правила поведінки. 

ПРН 8. Знати основні терміни державного управління. Розуміти структуру, функції та по-

вноваження діяльності органів державної влади. Знати організаційно-правові засади дер-

жавної служби. Знати порядок призначення на посади та проходження держслужби. 

ПРН 9. Аналізувати суспільно-політичні та соціально-економічні процеси. Оцінювати со-

ціальні та державно-управлінські процеси. Систематизувати отримані знання щодо сут-

ності державної влади та публічного управління та адміністрування. 

ПРН 10. Проводити комплексний аналіз діяльності певного органу управління загально-

державного, регіонального або галузевого рівня з використанням відповідних методик. 

Оцінювати наслідки виконання заходів щодо реалізації політики у відповідній сфері, ре-

гіону, галузі, виконання законодавчих і підзаконних актів в обумовлені терміни засобами 



адміністрування. 

ПРН 11. Знати теоретичні засади організаційно-правового забезпечення публічного 

управління та адміністрування. Виділяти нормативно-правові акти, що регламентують 

управлінську діяльність в державі. Розуміти структуру, функції та повноваження діяльно-

сті органів державної влади. 

ПРН 12. Вносити на розгляд керівництва пропозиції з удосконалення діяльності підпо-

рядкованих структур, організації праці підлеглих службовців. Вживати заходи до впрова-

дження кращих форм і методів діяльності органу, структурного підрозділу, підприємства, 

установи, організації, виходячи зі змісту державно-управлінських технологій. Здійснюва-

ти своєчасне подання інформації та звітності з питань діяльності території, галузі, підпри-

ємства, установи, організації або їх структурних підрозділів. Проводити комплексний 

аналіз діяльності певного органу управління загальнодержавного, регіонального або галу-

зевого рівня з використанням відповідних методик. 

ПРН 13. Знати організаційні структури системи управління кадрами і основні напрями 

кадрової роботи. Володіти організаційно-правовими засадами функціонування діючої си-

стеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів держав-

ної влади і органів місцевого самоврядування. Знати наукові засади та принципи органі-

зації державної служби. Знати основні положення Закону України «Про державну служ-

бу». Розуміти основні етапи і процедури проходження державної служби. Використову-

вати світовий досвід та чинники, які визначають специфіку організації державної служби 

в розвинутих країнах. 

ПРН 14. Сприяти виконанню заходів щодо реалізації державної кадрової політики у від-

повідній сфері, регіону, галузі на основі чинного законодавства. Здійснювати заходи що-

до просування по службі найбільш кваліфікованих фахівців на основі нормативних актів, 

що визначають правовий статус та соціальні функції державного службовця, проходжен-

ня ним державної служби. Набуття вмінь щодо ефективного управління кадрами та спри-

яння розвитку їх здібностей, використання методів соціально-психологічного впливу в 

процесі роботи з кадрами на державній службі. 

ПРН 15. Розуміти закономірності розвитку і принципи організації політичної сфери сус-

пільства. Знати основні положення, принципи та політико-управлінські відносини у су-

часних демократичних державах. Узагальнювати концептуальні положення та методи на-

укового дослідження сучасної політичної науки для розробки технологій політичного 

процесу та прогнозування і вироблення оптимальних державних рішень із врахуванням 

специфіки політичного життя України. Знати понятійно-категорійний апарат теорії наці-

ональної безпеки та міжнародного права безпеки. Виокремлювати положення концептуа-

льних нормативно-правових актів у сфері національної безпеки України. Розуміти зміст, 

принципи та механізми забезпечення основних складових національної безпеки України, 

шляхи досягнення їх збалансованого стану. 

ПРН 16. Здійснювати аналіз політичних теорій у їх взаємозв‘язку з політичною практи-

кою, прогнозувати можливі наслідки їх застосування при вироблені і реалізації державної 

політики. Використовувати в практичній діяльності існуючий політичний досвід, в тому 

числі закордонний щодо здійснення державотворення у сучасній Україні. Визначати 

стратегічні напрямки вироблення державної політики, спираючись на теоретичні досяг-

нення вітчизняної та світової політичної думки. На основі концептуальних положень та 

методів наукового дослідження сучасної політичної науки виробляти оптимальні держав-

но-управлінські рішення із врахуванням специфіки політичного життя України. Пропону-

вати заходи та інструменти підвищення ефективності діяльності політичних партій щодо 

захисту національних інтересів та забезпечення національної безпеки держави. 

ПРН 17. Засвоїти функції та повноваження органів територіального управління. Опанува-

ти форми та методи регіонального управління для аналізу та вирішення місцевих та регі-

ональних проблем, практичного використання законодавчих актів. Здобути навички дія-

льності державних службовців місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб ор-

ганів місцевого самоврядування щодо реалізації їх функцій і повноважень та завдань сто-



совно надання якісних послуг населенню. Знати методологію територіального управлін-

ня: основні категорії понятійного апарату територіальної організації влади в Україні, на-

прями та механізми формування регіональної політики та політики органів місцевого са-

моврядування. 

ПРН 18. Опанувати закони, закономірності та принципи територіального управління.  Ро-

зробляти пропозиції щодо удосконалення чинної нормативно-правової бази з регіональ-

ного управління та місцевого самоврядування. Формулювати практичні рекомендації ор-

ганам державної влади і місцевого самоврядування щодо покращення діяльності. Вироб-

ляти пропозиції щодо організаційної структури територіальних органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування, визначати їх взаємовідносини, повноваження, ме-

ханізми їх передачі. Визначати шляхи та методи удосконалення структури органів місце-

вого самоврядування, політико-правові проблеми управління регіонами і населеними пу-

нктами. Формувати взаємовідносини центральних і місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування. 

ПРН 19. Опанувати становлення та розвиток аналізу державної політики. Розуміти спе-

цифіку дефініційного визначення державної політики. Знати вітчизняні та зарубіжні шко-

ли з вивчення державної політики, порівняльну характеристику їхньої діяльності. Знати 

основні методи державної політики, а також особливості застосування системного аналізу 

в системі державного управління і місцевого самоврядування. Знати змістові та структур-

но-функціональні особливості державного управління і місцевого самоврядування. Розу-

міти взаємозв’язок державної політики та соціально-економічного розвитку країни, сус-

пільства. Визначати корелятивні відносини та типологію в аналізі державної політики. 

Вміти проводити модельний аналіз державної політики, визначати роль інформаційних 

технологій в аналізі державної політики. Розрізняти основні етапи державної політики. 

ПРН 20. Визначати проблеми у сфері державної політики. Формулювати основні напрям-

ки вирішення проблем та втілення в життя поставлених задач і прийнятих рішень в сис-

темі державного управління та місцевого самоврядування. Знати практичні механізми 

здійснення аналізу державної політики, включаючи розробку й аналіз державної політи-

ки, вибір знарядь політики. Проводити соціально-економічне та політичне оцінювання 

державної політики і напрямки поглиблення демократичних чинників аналізу та впрова-

дження державної політики. 

ПРН 21. Володіти практичними навичками роботи з сучасними інформаційними систе-

мами. Аналізувати й оцінювати інформаційну політику держави. Оцінювати ефективність 

інформаційної політики з урахуванням геополітичних факторів. Мати навички обробки 

інформації та застосування програмних засобів з прийняття управлінських рішень. Спри-

яти вирішенню основних проблем формування електронного уряду в Україні, використо-

вуючи відповідний зарубіжний досвід їх вирішення. Володіти навичками щодо розроб-

лення та реалізації практичних заходів щодо формування громадської думки в контексті 

державотворення в Україні. 

ПРН 22. Розуміти основні проблеми формування електронного уряду в Україні, викорис-

товувати відповідний зарубіжний досвід їх вирішення. Знати сучасні засади організації 

роботи органів державного управління. Організовувати обробку документації з метою 

здійснення інформаційного забезпечення органу влади, установи або організації засобами 

інформаційних технологій. Запроваджувати раціональні форми організації праці за допо-

могою інформаційних технологій. Здійснювати зв’язки з громадськістю з метою забезпе-

чення прозорості прийняття управлінських рішень за допомогою засобів масової інфор-

мації. Здійснювати належне інформування громадськості про діяльність органу управлін-

ня шляхом постійного зв’язку із засобами масової інформації. Документально оформлю-

вати управлінські рішення та працювати з кореспонденцією відповідно до правил діло-

водства, використовуючи оргтехніку і комп’ютери. 

ПРН 23. Знати теоретико-методичні засади розробки політики європейської інтеграції. 

Розуміти проблемні аспекти реалізації політики європейської інтеграції на сучасному 

етапі. Знати поточні тенденції розвитку євроінтеграційних процесів. 



 

ПРН 24. Оцінювати складові політики європейської інтеграції в сучасних умовах. Аналі-

зувати чинники, що впливають на політику європейської інтеграції. Досліджувати перс-

пективні напрями вдосконалення політики європейської інтеграції в умовах глобалізації. 

Виділяти критерії ефективності політики європейської інтеграції. 

ПРН 25. Аналізувати існуючі стратегій і програм та використання стратегічного плану-

вання суб’єктами управління різного рівня, які спрямовують свою діяльність на забезпе-

чення зростання та розвитку об’єктів управління. Сформувати розуміння підходів до про-

гнозування майбутнього стану об’єктів управління, алгоритму розробки стратегічного 

плану, визначення стратегічних проблем та цілей розвитку. Виробити вміння використо-

вувати теоретичні положення щодо стратегічного планування в практичній діяльності ор-

ганів державної влади різних рівнів та органів місцевого самоврядування. 

ПРН 26. Брати участь у розробці документів, що визначають пріоритетні напрями розвит-

ку галузі, території, підприємства, установи, організації, їх структурних підрозділів засто-

совуючи комплексний підхід до аналізу державної політики та за результатами вивчення 

показників діяльності, використовуючи методи кореляційного аналізу. Здійснювати роз-

роблення стратегії розвитку галузі, території, підприємства, установи, організації, врахо-

вуючи умови навколишнього середовища та внутрішні чинники діяльності підприємства, 

установи, організації. Розробляти програми діяльності відповідно до визначених цілей, 

стратегічних напрямів розвитку галузі, території, підприємства, установи, організації в 

межах чинного законодавства. у складі групи фахівців та визначеного терміну виконання 

за дорученням керівництва розробляти проекти стратегій зовнішньоекономічної діяльно-

сті за результатами ринкових досліджень і аналізу зарубіжного досвіду, використовуючи 

методи порівняльного аналізу. 

ПРН 27. Знати сучасні методи економіко-статистичного аналізу системи публічного 

управління та адміністрування. Використовувати різноманітні інформаційні джерела, не-

обхідні для повного аналізу державної політики та науково обґрунтованих висновків і 

пропозицій стосовно неї. Обґрунтовано і конкретно використовувати абсолютні, відносні 

і середні показники з метою аналізу соціально-економічних та політичних процесів. Про-

водити кількісний аналіз взаємозв’язків між соціально-економічними явищами на основі 

даних з різноманітних джерел інформації. Здійснювати пошук інформації та її інтерпре-

тацію для проведення комплексного аналізу державної політики. Аналізувати динаміку та 

прогнозувати розвиток соціально-економічних процесів на мікро- і макрорівнях. 

ПРН 28. Обґрунтовувати актуальність дослідження. Застосовувати понятійно-

термінологічний апарат. Застосовувати теоретичні методи дослідження, емпіричні мето-

ди. Виконувати кількісний аналіз результатів дослідження математичними і статистични-

ми методами. Виконувати якісний (теоретичний) аналіз результатів емпіричного дослі-

дження. Вміти співвідносити висновки і узагальнення із задумом дослідження, його ме-

тою, гіпотезою і завданнями. 

ПРН 29. Пояснювати методологічний апарат дослідження. Визначати взаємозв'язки між 

компонентами методологічного апарату (проблемою і темою, проблемою і об'єктом, те-

мою і предметом, об'єктом і предметом, проблемою і цілями, проблемою, темою і гіпоте-

зою, цілями, гіпотезою і завданнями, завданнями і етапами, етапами і методами дослі-

дження). Описувати стан проблеми (об'єкту, предмета) дослідження, наявні протиріччя. 

ПРН 30. Знати організацію роботи територіальних органів державної виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування в етнонаціональній сфері, проблеми розподілу по-

вноважень між органами місцевої влади відносно регулювання відносин в етнонаціона-

льній сфері, реформування органів державного управління етнонаціональною сферою, 

підвищення ефективності управління міграційними процесами, механізми попереджен-

ня / врегулювання етнічних конфліктів. 

ПРН 31. Виробити вміння та сформувати навички практичного застосування методів 

управління етнонаціональними процесами, механізму взаємодії органів місцевого самов-

рядування та державної адміністрації для забезпечення дієвості управлінських рішень, 



прозорості їх прийняття в системі етнонаціональних відносин. 

ПРН 32. Знати основні поняття, терміни і визначення в галузі геополітики. Пояснювати 

основні тенденції сучасного світового геополітичного розвитку, специфіку 

геополітичного становища України, основні парадигми сучасної геополітики держави. 

ПРН 33. Знати сутність багатофункціонального характеру державного управління та 

рамкові умови його здійснення; основні теорії та школи управління; нормативно-правову 

базу державного управління та місцевого самоврядування в Україні; типи структур 

управління, зміст управлінської діяльності, функції державного управління; технологію 

прийняття управлінських рішень, методи управлінського контролю, критерії оцінки 

ефективності державного управління; конституційні засади побудови структур 

державного управління в Україні; склад, статус та функції центральних органів 

виконавчої влади, їх територіальних підрозділів, місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування; сутність реформування організаційних структур 

державного управління та місцевого самоврядування в Україні; типи структур органу 

державної влади, вимоги до його побудови; онтологічні, гносеологічні елементи 

державного управління та місцевого самоврядування. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

У викладанні навчальних дисциплін обов’язкової та вибіркової час-

тини змісту навчання  беруть участь доктори наук, професори, кан-

дидати наук, доценти, які мають досвід практичної, наукової та пе-

дагогічної роботи.  

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийнят-

тя управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Матеріально-технічна база університету повністю пристосована для 

підготовки за спеціальністю 281 «Публічне управління та адмініст-

рування» за освітньо-професійною програмою «Публічне управлін-

ня та адміністрування». 

Приміщення кафедр та навчально-лабораторна база відповідають 

санітарно-технічним нормам і мають відповідні умови для їх екс-

плуатації.  

Навчальний процес з обов’язкових дисциплін забезпечується мето-

дичними комплексами дисциплін, що складаються з підручників, 

методичних розробок до практичних занять, лабораторних практи-

кумів, методичних вказівок до самостійної роботи студентів, мето-

дичних рекомендації до виконання магістерських робіт методика 

підготовки і порядок захисту, екзаменаційних та тестових запитань 

різної складності (для самоперевірки, для іспитів, для тренінгів) то-

що.  

9  – Академічна мобільність 

Національна кре-

дитна мобільність 

 

Міжнародна кре-

дитна мобільність 

 

Навчання іно-

земних здобувачів 

вищої освіти 

 

 

  



2 Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна  
послідовність 

2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми  
Код 

компо-

ненти 

Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти  

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма  

підсумкового 

контролю 
 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

Обов’язкові загальні компоненти 

ОК 1.1.1 Філософія державного управління 3,0 диф.залік 

ОК 1.1.2 Управління соціальним і гуманітарним розвитком 4,5 диф.залік 

ОК 1.1.3 Публічне управління та адміністрування в еконо-
мічній сфері 

4,5 екзамен 

Разом за цикл обов’язкових загальних компонентів 12,0 

Обов’язкові професійні компоненти 

ОК 1.2.1 Право в системі публічного управління та адмініс-

трування 
4,5 

диф.залік 

ОК 1.2.2 Теорія та історія публічного управління та адмініс-

трування 
3 

екзамен 

ОК 1.2.3 Організаційно-правові засади публічного управ-

ління та адміністрування 
3 

екзамен 

ОК 1.2.4 Кадрова політика і державна служба 3 екзамен 

ОК 1.2.5 Концептуальні засади взаємодії політики й управ-

ління  
4,5 

екзамен 

ОК 1.2.6 Територіальна організація влади в Україні 4,5 екзамен 

ОК 1.2.7 Державна політика: аналіз та механізми впрова-

дження 
4,5 

екзамен 

ОК 1.2.8 Інформаційна політика в Україні  3,5 диф.залік 

ОК 1.2.9 Політика європейської інтеграції 3,5 диф.залік 

ОК 1.2.10 Стратегічне планування в системі публічного 

управління та адміністрування 
3,5 

екзамен 

ОК 1.2.11 Статистичні методи в публічному управлінні та 

адмініструванні 
3 

диф.залік 

ОК 1.2.12 Переддипломна практика (стажування) 6 диф.залік 

 Атестація   

ОК 1.2.13 Комплексний екзамен 1,5  

ОК 1.2.14 Виконання та захист магістерської роботи 6,5  

Разом за цикл обов’язкових професійних компонентів 54,5 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66,5 

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми* 

Вибіркові загальні компоненти 

ВБ 2.1.1 Ділова українська мова в державному управлінні 3 диф.залік 

ВБ 2.1.2 Іноземна мова у професійній діяльності 3,5 диф.залік 

Разом за цикл вибіркових загальних компонентів 6,5 

Вибіркові професійні компоненти 

ВБ 2.2.1 Етнополітичні процеси та конфлікти в сучасній 
Україні 

5 
екзамен 

ВБ 2.2.2 Методологія та організація наукових досліджень 
 

4 
екзамен 

ВБ 2.2.3 Сучасні геополітичні процеси: світ і Україна 5 екзамен 

ВБ 2.2.4 Система публічного управління та адміністрування 3 диф.залік 

Разом за цикл вибіркових професійних компонентів 17,0 



1 2 3 4 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 23,5 
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*

 
– Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному 

університеті цивільного захисту України здобувач вищої освіти має право обирати будь-яку 

навчальну дисципліну за спеціальністю або з інших спеціальностей, за якими здійснюється 

освітня діяльність в університеті. 

2.2  Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 ОБОВ’ЯЗКОВІ   

ТА ВИБІРКОВІ ЗАГАЛЬНІ 

КОМПОНЕНТИ 

 ОБОВ’ЯЗКОВІ  

ТА ВИБІРКОВІ  

ПРОФЕСІЙНІ КОМПОНЕНТИ 

 

1
 с

ем
ес

т
р

 

 ОК 1.1.1  ОК 1.2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ОК 1.2.1 

ВБ 2.1.1  

 ОК 1.2.3 

  

 ОК 1.2.5 

  

  ОК 1.2.6 

2
 с

ем
ес

т
р

 

  

ОК 1.1.3 ОК 1.2.8 

  

 ОК 1.2.7 

ВБ 2.1.2  

 ВБ 2.2.2 

  

 ОК 1.2.10 

 

 

 

3
 с

ем
ес

т
р

 

ВБ 2.2.3 

 

ВБ 2.2.1 

 

 ОК 1.2.4 

ОК 1.1.2  

 

 
ОК 1.2.9 

 

ВБ 2.2.4 

 

ОК 1.2.11 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОК 1.2.12 

ОК 1.2.13 

ОК 1.2.14 



3 Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Система науково-методичних і педагогічних заходів: комбінація лекцій, 

семінарів, практичних занять із розв’язування проблем, виконання проектів, 

дослідницькі роботи, написання статей, підготовка магістерської роботи. 

Обов’язкове вивчення здобувачами дисциплін, передбачених освітньо-

професійною програмою; підготовка та захист магістерської роботи на здобут-

тя освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. 

Оцінювання результатів навчання здобувачів здійснюється за накопичу-

вальною бально-рейтинговою системою, основною метою якої є регулярна й 

комплексна оцінка результатів навчальної діяльності та сформованості компе-

тентностей.  

Оцінювання компетентностей здобувачів з навчальних дисциплін здійс-

нюється з використанням трьох шкал: 

перша – національна (традиційна) – 4-бальна (чотирибальна); 

друга – рейтингова шкала оцінювання – ЄКТС; 

третя – накопичувальна шкала – 100-бальна.  

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів поточного ко-

нтролю (усне опитування, тести, контрольні роботи, колоквіуми, робота на се-

мінарських заняттях, виконання лабораторних робіт, есе, реферати тощо) ро-

боти здобувача вищої освіти впродовж семестру та підсумкового контролю 

успішності у формі диференційованого заліку або іспиту. 

 

4 Відповідність навчальних дисциплін програмним компетентностям  

та результатам навчання 

Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

ЗК 1. Володіти методологіч-

ними засадами науки публі-

чне управління та адмініст-

рування 

ПРН 1. Знати предмет і осо-

бливості застосування мето-

дів наукового аналізу. Інтер-

претувати сучасний стан ро-

зробки основних проблем 

філософії державного управ-

ління як самостійного нау-

кового напрямку. Розуміти 

загальні принципи і правила 

визначення методологічних 

засад науки державного 

управління. Знати новітні 

моделі розкриття філософсь-

кої культури службовців ор-

ганів державної влади. 

ОК 1.1.1 

Філософія державного 

управління 

ЗК 2. Розуміти філософську 

культуру, мати навички нау-

кового аналізу, етичних ста-

ндартів поведінки службов-

ців органів державної влади 

ПРН 2. Знати сутність мора-

льно-етичних стандартів дія-

льності працівників органів 

державної влади. Розуміти 

закономірності та особливо-

сті формування демократич-

них стандартів етичної куль-

ОК 1.1.1 

Філософія державного 

управління 



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

тури державних службовців 

та службовців органів місце-

вого самоврядування. Вміти 

визначати перспективи по-

дальшого реформування 

концептуальних засад сис-

теми соціального управлін-

ня. 

ЗК 3. З’ясувати  сутність  

управління  соціальним  і  

гуманітарним  

розвитком суспільства та 

особливості його здійснення 

в сучасних умовах  

ПРН 3. Знати основні напря-

ми управління  соціальним і 

гуманітарним розвитком 

українського суспільства. 

Визначати оптимальні шля-

хи та дієві механізми 

розв’язання актуальних про-

блем соціогуманітарної сфе-

ри України. Розкривати зміст 

соціального захисту і безпе-

ки людини та суспільства. 

Аналізувати основні завдан-

ня державної політики у 

сфері освітньо-культурного, 

етнонаціонального та релі-

гійно-конфесійного розвитку 

українського суспільства. 

Володіти зарубіжним  досві-

дом управління соціальним і 

гуманітарним розвитком. 

ОК 1.1.2 

Управління соціальним і гу-

манітарним розвитком 

ЗК 4. Розуміти сутність тео-

рії ринкової економіки та 

моделей взаємовідносин 

економіки і держави 

ПРН 4. Вільно користувати-

ся понятійним апаратом еко-

номічної теорії для пояснен-

ня закономірностей економі-

чного розвитку, сучасних 

тенденцій в економічному 

житті країни та взає-

мозв’язку між економічни-

ми, соціальними та політич-

ними процесами. Розуміти 

відмінності між відомими 

моделями економіки і ступе-

нем впливу держави на еко-

номічні процеси у межах цих 

моделей. 

ОК 1.1.3 

Публічне управління та ад-

міністрування в економічній 

сфері 

ЗК 5. Уміти використовувати 

положення економічної тео-

рії при прийнятті управлін-

ських рішень і виборі мето-

дів публічного управління та 

адміністрування в економіч-

ній сфері  

ПРН 5. Формулювати пропо-

зиції щодо розроблення про-

грам соціально-економічного 

розвитку регіону (галузі), 

інших об’єктів управління на 

підставі здійснення комплек-

сного аналізу. Критично оці-

нювати діючі схеми та меха-

ОК 1.1.3 

Публічне управління та ад-

міністрування в економічній 

сфері 



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

нізми бюджетного процесу, 

оподаткування суб'єктів гос-

подарської діяльності та ме-

тоди підвищення доходної 

частини бюджету й скоро-

чення його видатків. Аналі-

зувати нормативно-правове 

забезпечення бюджетної дія-

льності. Визначати наявні і 

потенційні джерела напов-

нення бюджетів різних рів-

нів. Складати план фінансу-

вання передбачених та непе-

редбачених у бюджеті вида-

тків. Аналізувати звіти по 

виконанню бюджету. Знати 

основні стратегії державного 

управління розвитком еко-

номіки, які ефективно вико-

ристовувалися в зарубіжних 

країнах. 

ЗК 6. Здатність правильно 

відтворювати результати 

професійної діяльності, до 

розв’язання різноманітних 

комунікативних завдань, за-

безпечити розуміння основ 

функціонування офіційно-

ділового стилю в сучасних 

умовах; сформувати вміння 

правильно, логічно, ясно бу-

дувати своє усне й писемне 

мовлення; здатність до абст-

рактного мислення, аналізу 

та синтезу, дотримуючись 

стилістичних норм офіційно-

ділового стилю. 

ПРН 6. Досконало володіти 

державною мовою в офіцій-

но-діловій сфері. Уміти са-

мостійно укладати офіційно-

діловий документ. Уміти ві-

льно послуговуватися украї-

нською мовою в міжперсо-

нальному спілкуванні. Уміти 

визначати основні типи літе-

ратурної української мови й 

дотримуватися їх у спілку-

ванні.  Демонструвати обіз-

наність із різноманітними 

мовними засобами писемної 

та усної форм державної мо-

ви. Ефективно використову-

вати особливості офіційно-

ділового стилю при укла-

данні текстів. Застосовувати 

в писемному й усному мов-

ленні різноманітні граматич-

ні форми та синтаксичні 

конструкції. Володіти нави-

чками редагування тексту та 

перекладу з російської мови. 

ВБ 2.1.1 

Ділова українська мова в 

державному управлінні 

ЗК 7. Сформувати навички 

професійного ділового усно-

го та писемного спілкування 

іноземною мовою  

ПРН 7. Ознайомити слухачів 

із іншомовною термінологі-

єю у галузі державного 

управління. Сприяти усвідо-

мленню мовних міжкультур-

ВБ 2.1.2 

Іноземна мова у професійній 

діяльності 



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

них особливостей. Вихову-

вати інтереси до культур 

наших європейських сусідів, 

розвиток демократичного 

суспільства, формування ві-

дкритості, толерантності. 

Підтримувати концепцію 

європейського громадянства. 

Володіти граматичними 

структурами, що є необхід-

ними для гнучкого виражен-

ня відповідних функцій та 

понять, а також для розумін-

ня і продукування широкого 

кола текстів в  професійній 

сфері. Знати мовні форми, 

властиві для офіційних та 

розмовних регістрів профе-

сійного мовлення; лексичні 

одиниці в достатньому 

об’ємі; суспільство і культу-

ру країни: повсякденне жит-

тя, умови життя, міжособис-

тісні стосунки, цінності, іде-

али, норми поведінки, соціа-

льні правила поведінки. 

ПК 1. Засвоїти теорію дер-

жавного управління, право-

вих засад здійснення держа-

вної служби, норм законо-

давства про державне управ-

ління та державну службу, 

практику його застосування; 

сформувати навички прави-

льного тлумачення і застосу-

вання Закону України «Про 

державну службу» 

ПРН 8. Знати основні термі-

ни державного управління. 

Розуміти структуру, функції  

та повноваження діяльності 

органів державної влади. 

Знати організаційно-правові 

засади державної служби. 

Знати порядок призначення 

на посади та проходження 

державної служби 

ОК 1.2.1 

Право в системі публічного 

управління та адміністру-

вання  

ПК 2. Знати основні принци-

пи та особливості державот-

ворення, політичний і адмі-

ністративний аспекти публі-

чного управління та адмініс-

трування. 

 

ПРН 9. Аналізувати суспіль-

но-політичні та соціально-

економічні процеси. Оціню-

вати соціальні та державно-

управлінські процеси. Сис-

тематизувати отримані знан-

ня щодо сутності державної 

влади та державного управ-

ління. 

ОК 1.2.2 

Теорія та історія публічного 

управління та адміністру-

вання 

ПК 3. Визначати причини 

виникнення проблем і мож-

ливі шляхи їх вирішення, 

використовуючи форми і ме-

тоди добору й аналізу відпо-

ПРН 10. Проводити компле-

ксний аналіз діяльності пев-

ного органу управління зага-

льнодержавного, регіональ-

ного або галузевого рівня з 

ОК 1.2.2 

Теорія та історія публічного 

управління та адміністру-

вання 



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

відної інформації щодо 

розв’язання ситуаційних 

проблем, які виникають в 

органах влади, їх структур-

них підрозділах 

використанням відповідних 

методик. Оцінювати наслід-

ки виконання заходів щодо 

реалізації політики у відпо-

відній сфері, регіону, галузі, 

виконання законодавчих і 

підзаконних актів в обумов-

лені терміни засобами адмі-

ністрування. 

ПК 4. Уміти приймати об-

ґрунтовані управлінські рі-

шення з метою досягнення 

ефективних кінцевих резуль-

татів. 

 

ПРН 11. Знати теоретичні 

засади організаційно-

правового забезпечення пуб-

лічного управління та адмі-

ністрування. Виділяти нор-

мативно-правові акти, що 

регламентують управлінську 

діяльність в державі. Розумі-

ти структуру, функції та по-

вноваження діяльності орга-

нів державної влади. 

ОК 1.2.3 

Організаційно-правові заса-

ди публічного управління та 

адміністрування 

ПК 5. Знати норми законо-

давства про публічне управ-

ління та адміністрування та 

практику його застосування 

ПРН 12. Вносити на розгляд 

керівництва пропозиції з удо-

сконалення діяльності підпо-

рядкованих структур, органі-

зації праці підлеглих службо-

вців. Вживати заходи до 

впровадження кращих форм і 

методів діяльності органу, 

структурного підрозділу, пі-

дприємства, установи, орга-

нізації, виходячи зі змісту 

державно-управлінських тех-

нологій. Здійснювати своєча-

сне подання інформації та 

звітності з питань діяльності 

території, галузі, підприємст-

ва, установи, організації або 

їх структурних підрозділів. 

Проводити комплексний ана-

ліз діяльності певного органу 

управління загальнодержав-

ного, регіонального або галу-

зевого рівня з використанням 

відповідних методик. 

ОК 1.2.3 

Організаційно-правові заса-

ди публічного управління та 

адміністрування 

ПК 6. Знати принципи фор-

мування та основні напрями 

реалізації сучасної держав-

ної кадрової політики 

 

 

 

ПРН 13. Знати організаційні 

структури системи управ-

ління кадрами і основні на-

прями кадрової роботи. Во-

лодіти організаційно-

правовими засадами функці-

онування діючої системи пі-

ОК 1.2.4 

Кадрова політика і державна 

служба 



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації ка-

дрів для органів державної 

влади і органів місцевого 

самоврядування. Знати нау-

кові засади та принципи ор-

ганізації державної служби. 

Знати основні положення 

Закону України «Про держа-

вну службу». Розуміти осно-

вні етапи і процедури прохо-

дження державної служби. 

Використовувати світовий 

досвід та чинники, які ви-

значають специфіку органі-

зації державної служби в ро-

звинутих країнах. 

ПК 7. Уміти визначати ефек-

тивність та оптимальні шля-

хи використання людських і 

матеріальних ресурсів, за-

стосовуючи методи оціню-

вання стану і можливостей 

галузі в умовах соціально-

економічних змін 

ПРН 14. Сприяти виконанню 

заходів щодо реалізації дер-

жавної кадрової політики у 

відповідній сфері, регіону, 

галузі на основі чинного за-

конодавства. Здійснювати 

заходи щодо просування по 

службі найбільш кваліфіко-

ваних фахівців на основі но-

рмативних актів, що визна-

чають правовий статус та со-

ціальні функції державного 

службовця, проходження ним 

державної служби. Набуття 

вмінь щодо ефективного 

управління кадрами та спри-

яння розвитку їх здібностей, 

використання методів соціа-

льно-психологічного впливу 

в процесі роботи з кадрами 

на державній службі. 

ОК 1.2.4 

Кадрова політика і державна 

служба 

ПК 8. Знати основні концеп-

ції політичної теорії, історію 

і сучасний стан розвитку по-

літичних наук і політичного 

мислення 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 15. Розуміти закономі-

рності розвитку і принципи 

організації політичної сфери 

суспільства. Знати основні 

положення, принципи та по-

літико-управлінські відноси-

ни у сучасних демократич-

них державах. Узагальнюва-

ти концептуальні положення 

та методи наукового дослі-

дження сучасної політичної 

науки для розробки техноло-

гій політичного процесу та 

ОК 1.2.5 

Концептуальні засади взає-

модії політики й управління  



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прогнозування і вироблення 

оптимальних державних рі-

шень із врахуванням специ-

фіки політичного життя 

України. Знати понятійно-

категорійний апарат теорії 

національної безпеки та мі-

жнародного права безпеки. 

Виокремлювати положення 

концептуальних норматив-

но-правових актів у сфері 

національної безпеки Украї-

ни. Розуміти зміст, принципи 

та механізми забезпечення 

основних складових націо-

нальної безпеки України, 

шляхи досягнення їх збалан-

сованого стану. 

ПК 9. Розуміти напрями 

державної політики у сфері 

національної безпеки 

ПРН 16. Здійснювати аналіз 

політичних теорій у їх взає-

мозв‘язку з політичною 

практикою, прогнозувати 

можливі наслідки їх застосу-

вання при вироблені і реалі-

зації державної політики. 

Використовувати в практич-

ній діяльності існуючий по-

літичний досвід, в тому чис-

лі закордонний щодо здійс-

нення державотворення у 

сучасній Україні. Визначати 

стратегічні напрямки вироб-

лення державної політики, 

спираючись на теоретичні 

досягнення вітчизняної та 

світової політичної думки. 

На основі концептуальних 

положень та методів науко-

вого дослідження сучасної 

політичної науки виробляти 

оптимальні державно-

управлінські рішення із вра-

хуванням специфіки полі-

тичного життя України. 

Пропонувати заходи та ін-

струменти підвищення ефек-

тивності діяльності політич-

них партій щодо захисту на-

ціональних інтересів та за-

безпечення національної 

безпеки держави. 

ОК 1.2.5 

Концептуальні засади взає-

модії політики й управління 



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

ПК 10. Знати теоретичні та 

організаційно-правові засади 

регіонального управління та 

місцевого самоврядування, 

основні напрями державної 

регіональної політики, ста-

новлення та розвитку регіо-

нального управління і сис-

теми місцевого самовряду-

вання в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 17. Засвоїти функції та 

повноваження органів тери-

торіального управління. 

Опанувати форми та методи 

регіонального управління 

для аналізу та вирішення мі-

сцевих та регіональних про-

блем, практичного викорис-

тання законодавчих актів. 

Здобути навички діяльності 

державних службовців міс-

цевих органів виконавчої 

влади та посадових осіб ор-

ганів місцевого самовряду-

вання щодо реалізації їх фу-

нкцій і повноважень та за-

вдань стосовно надання які-

сних послуг населенню. Зна-

ти методологію територіаль-

ного управління: основні ка-

тегорії понятійного апарату 

територіальної організації 

влади в Україні, напрями та 

механізми формування регі-

ональної політики та політи-

ки органів місцевого самов-

рядування. 

ОК 1.2.6 

Територіальна організація 

влади в Україні 

ПК 11. Знати організаційно-

правові аспекти впрова-

дження системи управління 

якістю в територіальних ор-

ганах влади 

ПРН 18. Опанувати закони, 

закономірності та принципи 

територіального управління.  

Розробляти пропозиції щодо 

удосконалення чинної нор-

мативно-правової бази з ре-

гіонального управління та 

місцевого самоврядування. 

Формулювати практичні ре-

комендації органам держав-

ної влади і місцевого самов-

рядування щодо покращення 

діяльності. Виробляти про-

позиції щодо організаційної 

структури територіальних 

органів виконавчої влади та 

органів місцевого самовря-

дування, визначати їх взає-

мовідносини, повноваження, 

механізми їх передачі. Ви-

значати шляхи та методи 

удосконалення структури 

органів місцевого самовря-

дування, політико-правові 

ОК 1.2.6 

Територіальна організація 

влади в Україні 



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

проблеми управління регіо-

нами і населеними пунктами. 

Формувати взаємовідносини 

центральних і місцевих ор-

ганів виконавчої влади та 

органів місцевого самовря-

дування. 

ПК 12. Знати науково-

методологічні основи аналі-

зу державної політики, 

включаючи теоретичні під-

ходи та організаційні засади 

даної сфери діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 19. Опанувати станов-

лення та розвиток аналізу 

державної політики. Розумі-

ти специфіку дефініційного 

визначення державної полі-

тики. Знати вітчизняні та за-

рубіжні школи з вивчення 

державної політики, порів-

няльну характеристику їх-

ньої діяльності. Знати осно-

вні методи державної полі-

тики, а також особливості 

застосування системного 

аналізу в системі державного 

управління і місцевого само-

врядування. Знати змістові 

та структурно-функціональні 

особливості державного 

управління і місцевого само-

врядування. Розуміти взає-

мозв’язок державної політи-

ки та соціально-

економічного розвитку краї-

ни, суспільства. Визначати 

корелятивні відносини та 

типологію в аналізі держав-

ної політики. Вміти прово-

дити модельний аналіз дер-

жавної політики, визначати 

роль інформаційних техно-

логій в аналізі державної по-

літики. Розрізняти основні 

етапи державної політики. 

ОК 1.2.7 

Державна політика: аналіз та 

механізми впровадження 

ПК 13. Уміти використову-

вати сучасні знання з аналізу 

державної політики в прак-

тичній діяльності 

ПРН 20. Визначати пробле-

ми у сфері державної полі-

тики. Формулювати основні 

напрямки вирішення про-

блем та втілення в життя по-

ставлених задач і прийнятих 

рішень в системі державного 

управління та місцевого са-

моврядування. Знати прак-

тичні механізми здійснення 

аналізу державної політики, 

ОК 1.2.7 

Державна політика: аналіз та 

механізми впровадження 



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

включаючи розробку й ана-

ліз державної політики, ви-

бір знарядь політики. Прово-

дити соціально-економічне 

та політичне оцінювання 

державної політики і напря-

мки поглиблення демокра-

тичних чинників аналізу та 

впровадження державної по-

літики. 

ПК 14. Знати основні пара-

дигми сучасної інформацій-

ної політики української 

держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 21. Володіти практич-

ними навичками роботи з 

сучасними інформаційними 

системами. Аналізувати й 

оцінювати інформаційну по-

літику держави. Оцінювати 

ефективність інформаційної 

політики з урахуванням гео-

політичних факторів. Мати 

навички обробки інформації 

та застосування програмних 

засобів з прийняття управ-

лінських рішень. Сприяти 

вирішенню основних про-

блем формування електрон-

ного уряду в Україні, вико-

ристовуючи відповідний за-

рубіжний досвід їх вирішен-

ня. Володіти навичками що-

до розроблення та реалізації 

практичних заходів щодо 

формування громадської ду-

мки в контексті державотво-

рення в Україні. 

ОК 1.2.8 

Інформаційна політика в 

Україні  

ПК 15. Знати основні про-

блеми та перспективи функ-

ціонування державної полі-

тики в галузі інформації 

ПРН 22. Розуміти основні 

проблеми формування елек-

тронного уряду в Україні, 

використовувати відповід-

ний зарубіжний досвід їх ви-

рішення. Знати сучасні заса-

ди організації роботи органів 

державного управління. Ор-

ганізовувати обробку доку-

ментації з метою здійснення 

інформаційного забезпечен-

ня органу влади, установи 

або організації засобами ін-

формаційних технологій. За-

проваджувати раціональні 

форми організації праці за 

допомогою інформаційних 

ОК 1.2.8 

Інформаційна політика в 

Україні 



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

технологій. Здійснювати 

зв’язки з громадськістю з 

метою забезпечення прозо-

рості прийняття управлінсь-

ких рішень за допомогою 

засобів масової інформації. 

Здійснювати належне інфо-

рмування громадськості про 

діяльність органу управління 

шляхом постійного зв’язку із 

засобами масової інформації. 

Документально оформлюва-

ти управлінські рішення та 

працювати з кореспонденці-

єю відповідно до правил ді-

ловодства, використовуючи 

оргтехніку і комп’ютери. 

ПК 16. Уміти формулювати 

концептуальні засади розро-

бки та впровадження політи-

ки європейської інтеграції. 

 

 

 

ПРН 23. Знати теоретико-

методичні засади розробки 

політики європейської інтег-

рації. Розуміти проблемні 

аспекти реалізації політики 

європейської інтеграції на 

сучасному етапі. Знати пото-

чні тенденції розвитку євро-

інтеграційних процесів. 

ОК 1.2.9 

Політика європейської інтег-

рації 

ПК 17. Уміти обґрунтувати 

та розробити механізми фо-

рмування та реалізації полі-

тики європейської інтеграції 

ПРН 24. Оцінювати складові 

політики європейської інтег-

рації в сучасних умовах. 

Аналізувати чинники, що 

впливають на політику євро-

пейської інтеграції. Дослі-

джувати перспективні на-

прями вдосконалення політи-

ки європейської інтеграції в 

умовах глобалізації. Виділяти 

критерії ефективності полі-

тики європейської інтеграції. 

ОК 1.2.9 

Політика європейської інтег-

рації 

ПК 18. Знати методологію та 

нормативно-правову базу 

стратегічного планування в 

системі публічного управ-

ління та адміністрування 

ПРН 25. Аналізувати існуючі 

стратегій і програм та вико-

ристання стратегічного пла-

нування суб’єктами управ-

ління різного рівня, які спря-

мовують свою діяльність на 

забезпечення зростання та 

розвитку об’єктів управління. 

Сформувати розуміння під-

ходів до прогнозування май-

бутнього стану об’єктів 

управління, алгоритму роз-

робки стратегічного плану, 

ОК 1.2.10 

Стратегічне планування в 

системі публічного управ-

ління та адміністрування 



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

визначення стратегічних 

проблем та цілей розвитку. 

Виробити вміння використо-

вувати теоретичні положення 

щодо стратегічного плану-

вання в практичній діяльнос-

ті органів державної влади 

різних рівнів та органів міс-

цевого самоврядування. 

ПК 19. Визначати особливо-

сті практичної реалізації 

стратегічного планування в 

системі публічного управ-

ління та адміністрування 

ПРН 26. Брати участь у роз-

робці документів, що визна-

чають пріоритетні напрями 

розвитку галузі, території, 

підприємства, установи, ор-

ганізації, їх структурних під-

розділів застосовуючи ком-

плексний підхід до аналізу 

державної політики та за ре-

зультатами вивчення показ-

ників діяльності, використо-

вуючи методи кореляційного 

аналізу. Здійснювати розро-

блення стратегії розвитку 

галузі, території, підприємс-

тва, установи, організації, 

враховуючи умови навколи-

шнього середовища та внут-

рішні чинники діяльності 

підприємства, установи, ор-

ганізації. Розробляти про-

грами діяльності відповідно 

до визначених цілей, страте-

гічних напрямів розвитку 

галузі, території, підприємс-

тва, установи, організації в 

межах чинного законодавст-

ва. у складі групи фахівців та 

визначеного терміну вико-

нання за дорученням керів-

ництва розробляти проекти 

стратегій зовнішньоекономі-

чної діяльності за результа-

тами ринкових досліджень і 

аналізу зарубіжного досвіду, 

використовуючи методи по-

рівняльного аналізу. 

ОК 1.2.10 

Стратегічне планування в 

системі публічного управ-

ління та адміністрування 

ПК 20. Уміти застосовувати 

статистичний інструментарій 

при аналізі соціально-

економічних та політичних 

процесів 

ПРН 27. Знати сучасні мето-

ди економіко-статистичного 

аналізу державної політики. 

Використовувати різномані-

тні інформаційні джерела, 

ОК 1.2.11 

Статистичні методи в публі-

чному управлінні та адмініс-

труванні 



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

необхідні для повного аналі-

зу державної політики та на-

уково обґрунтованих висно-

вків і пропозицій стосовно 

неї. Обґрунтовано і конкрет-

но використовувати абсолю-

тні, відносні і середні показ-

ники з метою аналізу соціа-

льно-економічних та полі-

тичних процесів. Проводити 

кількісний аналіз взає-

мозв’язків між соціально-

економічними явищами на 

основі даних з різноманітних 

джерел інформації. Здійсню-

вати пошук інформації та її 

інтерпретацію для проведен-

ня комплексного аналізу 

державної політики. Аналі-

зувати динаміку та прогно-

зувати розвиток соціально-

економічних процесів на мі-

кро- і макрорівнях. 

ПК 21. Знати основні мето-

дики, інструменти та методи 

наукових дослідження  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 28. Обгрунтовувати ак-

туальність дослідження. За-

стосовувати понятійно-

термінологічний апарат. За-

стосовувати теоретичні ме-

тоди дослідження, емпіричні 

методи. Виконувати кількіс-

ний аналіз результатів дослі-

дження математичними і 

статистичними методами. 

Виконувати якісний (теоре-

тичний) аналіз результатів 

емпіричного дослідження. 

Вміти співвідносити виснов-

ки і узагальнення із задумом 

дослідження, його метою, 

гіпотезою і завданнями. 

ВБ 2.2.2 

Методологія та організація 

наукових досліджень 

ПК 22. Знати основні понят-

тя, парадигми, тенденції су-

часного етнонаціонального 

розвитку в Україні і світі 

ПРН 30. Знати організацію 

роботи територіальних орга-

нів державної виконавчої 

влади та органів місцевого 

самоврядування в етнонаці-

ональній сфері, проблеми 

розподілу повноважень між 

органами місцевої влади від-

носно регулювання відносин 

в етнонаціональній сфері, 

реформування органів дер-

ВБ 2.2.1 

Етнополітичні процеси та 

конфлікти в сучасній Україні 



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

жавного управління етнона-

ціональною сферою, підви-

щення ефективності управ-

ління міграційними проце-

сами, механізми попере-

дження / врегулювання етні-

чних конфліктів 

ПК 23. Уміти визначати за-

вдання та проблеми для ор-

ганізації діяльності органів 

державного управління та 

місцевого самоврядування з 

урегулювання на демократи-

чних засадах міжнаціональ-

них відносин 

ПРН 31. Виробити вміння та 

сформувати навички практи-

чного застосування методів 

управління етнонаціональ-

ними процесами, механізму 

взаємодії органів місцевого 

самоврядування та держав-

ної адміністрації для забез-

печення дієвості управлінсь-

ких рішень, прозорості їх 

прийняття в системі етнона-

ціональних відносин 

ВБ 2.2.1 

Етнополітичні процеси та 

конфлікти в сучасній Україні 

ПК 24. Уміти проводити на-

укові дослідження, аналізу-

вати та узагальнювати отри-

мані результати досліджень 

ПРН 29. Пояснювати мето-

дологічний апарат дослі-

дження. Визначати взаємоз-

в'язки між компонентами 

методологічного апарату 

(проблемою і темою, про-

блемою і об'єктом, темою і 

предметом, об'єктом і пред-

метом, проблемою і цілями, 

проблемою, темою і гіпоте-

зою, цілями, гіпотезою і за-

вданнями, завданнями і ета-

пами, етапами і методами 

дослідження). Описувати 

стан проблеми (об'єкту, пре-

дмета) дослідження, наявні 

протиріччя. 

ВБ 2.2.2 

Методологія та організація 

наукових досліджень 

ПК 25. Уміти проводити 

аналіз основних факторів, 

які визначають геополітичне 

становище України та оці-

нювати ефективність зовні-

шньої політики з урахуван-

ням геополітичних факторів. 

ПРН 32. Знати основні по-

няття, терміни і визначення в 

галузі геополітики. Поясню-

вати основні тенденції су-

часного світового геополіти-

чного розвитку, специфіку 

геополітичного становища 

України, основні парадигми 

сучасної геополітики Украї-

нської держави. 

ВБ 2.2.3 

Сучасні геополітичні проце-

си: світ і Україна 

ПК 26. Уміти розрізняти ти-

пи структур управління, ро-

змежовувати стадії управ-

лінської діяльності, класифі-

кувати функції державного 

ПРН 33. Знати сутність бага-

тофункціонального характеру 

системи публічного управ-

ління та адміністрування та 

рамкові умови його здійс-

ВБ 2.2.4 

Система публічного управ-

ління та адміністрування 



Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

управління за встановленою 

системою критеріїв; викори-

стовувати знання про статус 

та функції органів державної 

влади та органів місцевого 

само-вряднування при реалі-

зації державно-службових 

відносин в системі горизон-

тальних та вертикальних 

управлінських зв'язків; вико-

ристовувати знання про сут-

ність реформування органі-

заційних структур управ-

ління при здійсненні служ-

бових обов'язків в сфері удо-

сконалення форм і методів їх 

взаємодії; використовувати 

методи менеджменту, осно-

вні прийоми стратегічного та 

ситуаційного управління; 

працювати зі зверненнями 

громадян, використовувати 

прийоми та методи Public 

Relations. 

нення; основні теорії та шко-

ли управління; нормативно-

правову базу публічного 

управління та адмініструван-

ня в Україні; типи структур 

управління, зміст управлін-

ської діяльності, функції пу-

блічного управління та адмі-

ністрування; технологію 

прийняття управлінських рі-

шень, методи управлінського 

контролю, критерії оцінки 

ефективності публічного 

управління та адмініструван-

ня; конституційні засади по-

будови структур публічного 

управління та адмініструван-

ня в Україні; склад, статус та 

функції центральних органів 

виконавчої влади, їх терито-

ріальних підрозділів, місце-

вих державних адміністрацій, 

органів місцевого самовряду-

вання; сутність реформуван-

ня організаційних структур 

державного управління та 

місцевого самоврядування в 

Україні; типи структур орга-

ну державної влади, вимоги 

до його побудови; онтологіч-

ні, гносеологічні елементи 

публічного управління та ад-

міністрування. 
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