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ВСТУП 

 

Освітня (освітньо-професійна програма) (ОПП) – система освітніх 

компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 

визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, 

а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. ОПП 

використовується для розроблення навчального плану, програм навчальних 

дисциплін й практики. 
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2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФІЛЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

Галузь знань                      28 “Публічне управління та адміністрування” 

                                            

Код та найменування спеціальності 281 “Публічне управління та 

адміністрування” 

 

Рівень вищої освіти             Перший (бакалаврський) рівень 

                                              

 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання:  240 кредитів, 4 роки 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: повна загальна 

середня освіта 

 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009:2010: 

84.11. державне управління загального характеру 
                            (найменування й код виду економічної діяльності) 

 

 

Здобувач вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем із 

спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” підготовлений 

до роботи за одним чи кількома з видів і найменувань економічної діяльності 

за “Державним класифікатором видів економічної діяльності” ДК 009:2010.  
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2. МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

Мета програми – надати освіту за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти в галузі публічного управління та адміністрування із широким 

доступом до працевлаштування, підготувати студентів із особливим 

інтересом до певних областей публічного адміністрування для подальшого 

навчання.  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 

1 Предметна область, галузь 281 “Публічне управління та 

адміністрування”, 

мультидисциплінарний; галузь 

знань – управління та 

адміністрування; дотичні – 

соціальні та поведінкові науки; 

управління та адміністрування – 

70%; соціальні та поведінкові науки 

– 25%. 

2 Фокус програми: загальна/ 

спеціальна 

Акцент на управлінський 

консалтинг, аналітичну діяльність 

3 Орієнтація програми Програма базується на 

загальновідомих наукових 

результатах із врахуванням 

сьогоднішнього стану публічного 

управління та адміністрування, 

орієнтує на актуальні спеціалізації, 

у рамках яких можлива подальша 

професійна та наукова кар’єра: 

радник-консультант в органах 

державної влади, радник-аналітик з 

публічного адміністрування 

4.  Особливості програми Програма розвиває знання та 

навички управлінського 

консультування та інтелектуального 

супроводу підготовки та прийняття 

управлінських рішень в системі 

публічного управління та 

адміністрування 
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4. ЗДАТНІСТЬ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО 

НАВЧАННЯ 

1 Працевлаштування Органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування: районні 

та міські; політичні партії, 

громадські організації 

2 Продовження освіти Магістерські програми з публічного 

управління та адміністрування; 

міждисциплінарні програми 

(політологія, соціологія, інше), 

магістерські програми по зв’язкам із 

громадськістю 

 

5. СТИЛЬ ВИКЛАДАННЯ 

1 Підходи до викладання та 

навчання 

Поєднання класичного 

теоретичного навчання (лекції, 

семінари, практичні заняття у малих 

групах, самостійна робота на основі 

підручників та конспектів, 

консультації із викладачами, 

підготовка дипломної роботи) з 

виконанням практичних завдань з 

консультування та аналітики, 

використанням тренінгів, Case stady, 

дискусій, ігрових ситуацій, 

тестування, методів польового 

навчання, брейн-стормінгу 

(інтелектуальний штурм).  

2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени; усні 

презентації; поточний контроль; 

державний екзамен; захист 

дипломної роботи (проекту) 
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6. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

1 Загальні  Здатність до лідерства і командної роботи. 

 Здатність до творчого мислення та пошуку. 

 Здатність до аналізу та синтезу. Здатність 

забезпечувати ефективний пошук, аналізувати та 

структурувати інформацію на основі логічних 

аргументів і перевірених фактів.  

 Вміння застосовувати ІКТ-технології. 

 Володіння державною діловою мовою. 

 Володіння іноземною мовою. 

 Володіння комунікативними навичками. 

 Здатність до створення здоров’язберігаючого 

простору професійної діяльності. 

2 Фахові  Розуміння основ публічного управління та 

адміністрування. 

 Розуміння основ гуманітарної політики 

держави.  

 Розуміння основ соціально-економічної 

політики держави.  

 Здатність використовувати нормативно-правову 

базу публічного управління.  

 Здатність здійснювати менеджмент у 

публічному управління та адмініструванні. 

 Володіння методикою управлінського 

консультування. 

 Володіння знаннями та навичками роботи з 

організаціями  громадянського суспільства. 

 Дотримання етичних норм державного 

службовця та засвоєння європейських цінностей та 

стандартів публічної служби. 

 Володіння формами та методами організації, 

підвищення якості, надання  адміністративних послуг. 

 Володіння проектним менеджментом. 

 Володіння знаннями з психології управління та 

соціальної педагогіки. 

 Володіння методикою соціологічного 

дослідження та методами статистики. 
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7. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

 Вміння працювати в умовах неформального спілкування з позиції 

лідера, радника, помічника. Здатність виконувати діяльність під керівництвом 

лідера, у якості лідера. Вміння делегувати свої повноваження. Знати про 

стимули та бар’єри ефективної командної роботи. 

 Здатність до постійного самонавчання та розвитку. 

 Здатність продукувати нові ідеї у процесі вирішення професійних 

завдань та з метою ефективної організації професійної діяльності і 

проектування у публічному управління та адмініструванні. Володіння 

технологіями творчої, креативної діяльності, конструктивними підходами в 

роботі. 

 Здатність забезпечувати ефективний пошук, аналізувати та 

структурувати інформацію на основі логічних аргументів і перевірених 

фактів.  

 Здатність визначати, отримувати, аналізувати та поєднувати 

інформацію з різних джерел, документів та текстів, застосовувати у процесі 

професійної діяльності різні інформаційні ресурси та професійні 

інструменти, що дозволяють проектувати рішення проблем публічного 

управління та адміністрування і практичні завдання.  

 Володіння методологією, технологіями та методами наукового 

дослідження, різними напрямами та інструментами аналітичної діяльності. 

Здатність здійснювати інформаційно-аналітичний супровід розробки та 

прийняття управлінських рішень. 

 Здатність впроваджувати ІКТ-технології у професійній 

діяльності. Готовність до ведення дистанційної освітньої та консультативної 

діяльності, використання комп’ютерних і мультимедійних технологій, 

цифрових освітніх ресурсів, ведення робочої документації на електронних 

носіях. 

 Здатність  вільно спілкуватися і вести документацію державною 
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мовою. Здатність до написання аналітичних, розпорядчих, презентаційних та 

наукових текстів державною мовою. 

 Усне і письмове спілкування іноземною мовою. Здатність 

опрацьовувати зарубіжні наукові та нормативно-правові джерела.   

 Здатність до усвідомлення цінності комунікації як складової 

професійної діяльності. Усвідомлення етичних норм і правил комунікативної 

взаємодії засобами вербальної, невербальної, комп’ютерної комунікації. 

 Володіння методами та інструментами масових та персональних 

комунікацій, організації зв'язків з громадськістю - паблік-рилейшинз (PR), 

підготовки та проведення презентацій інтелектуальних продуктів. 

 Знання та навички роботи з ЗМІ, мережами Інтернет, 

громадською думкою. 

 Здатність до професійної саморегуляції та здоров’язбереження. 

Здатність до створення здоров’язберігаючого простору під час професійної 

діяльності. Здатність витримувати емоційне навантаження в складних 

ситуаціях професійної діяльності. Вміння самодіагностики, саморегуляції з 

метою попередження професійного перевантаження та синдрому 

професійного вигоряння. 

 Володіння знанням щодо стану, проблем, тенденцій розвитку 

публічного управління та місцевого самоврядування. 

 Володіння знанням світової, насамперед, європейської та 

української теорії й практики реформування суспільства, держави, 

державного управління. 

 Володіння політичним, соціально-економічним, соціологічним та 

правовим знанням та його транскрипціями щодо сучасного українського 

суспільства. 

 Вміння аналізувати основні тенденції розвитку державної 

гуманітарної політики та шляхи вирішення національних і регіональних 

проблем.  

 Володіння знаннями з теорії і практики залучення світового 
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досвіду в управління та регулювання національними і регіональними 

гуманітарними процесами. 

 Вміння аналізувати основні тенденції розвитку сучасної 

соціальної політики, і шляхи подолання соціальних проблем. Здатність 

прогнозувати тенденції, динаміку, ситуації в різноманітних сферах 

життєдіяльності населення, що потребують соціальної допомоги і захисту. 

 Вміння використовувати методи та принципи економіки. 

Здатність до використання знань з фінансового аспекту системи соціального 

захисту населення. Вміння організовувати економічну діяльність державних 

установ та здійснювати економічний та фінансовий аналіз їхньої діяльності. 

Здатність до використання різних видів економічних механізмів, які 

застосовуються в соціальній сфері. Здатність застосовувати знання з 

корпоративної соціальної відповідальності та вміти застосовувати різні 

стратегії корпоративної соціальної відповідальності у своїй діяльності. 

 Володіння юридичними термінами, необхідними для професійної 

діяльності. Ефективне використання у професійній діяльності нормативно-

правових документів для вирішення відповідних професійних завдань, 

нормативно-правових ситуацій тощо. Робота в інформаційному полі 

нормативно-правового забезпечення з метою підготовки відповідних 

документів. 

 Здатність здійснювати управління власною професійною 

діяльністю та працювати у команді. Вміння визначати, конкретизувати та 

здійснювати вибудовування ієрархії завдань у професійній діяльності.  

 Вміння здійснювати стратегічне (розробка стратегічних 

документів, стратегій розвитку, планів, програм для вирішення проблем 

суспільного розвитку) та тактичне планування та добирати оптимальній 

ефективний інструментарій.  

 Володіння антикризовим менеджментом: розробка антикризових 

документів, створення та організація роботи антикризових команд. 

 Знання змісту основних етапів управлінського консультування: 
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підготовка, діагноз, планування дій, впровадження. 

 Здатність встановлювати взаємозв’язки організацій і установ 

державного сектору з організаціями громадянського суспільства: 

політичними партіями, релігійними організаціями, громадськими 

об'єднаннями  та територіальними громадами; бізнесовими структурами. 

Здатність координувати діяльність різних суб’єктів надання публічних послуг 

під час роботи із конкретними випадками отримувачів публічних послуг. 

 Знання та дотримання етичних принципів як з погляду 

професійної чесності, так і з погляду розуміння можливого впливу на 

особистість, соціальну групу, соціальну ситуації. Повага до гідності кожної 

людини. Вміння спрямовувати усі свої зусилля, знання та навички на 

допомогу окремим громадянам, сім'ям, групам, спільнотам та громадам. 

Вміння бути толерантними до різних соціальних та релігійних груп та 

емоційних проявів отримувачів публічних послуг, мати належний рівень 

професійної підготовки, за будь-яких обставин зберігати рівновагу, 

терпимість. 

 Вміння застосовувати різні форми та методи організації, 

підвищення якості надання адміністративних  послуг 

 Здатність здійснювати інформаційний, організаційний супровід 

інноваційних проектів. Володіння навичками налагодження співпраці з 

експертним співтовариством. 

 Вміння досліджувати психічні явища у процесі взаємодії людей у 

великих та малих суспільних групах. Володіння знаннями про шляхи та 

способи передбачення, попередження, подолання суперечностей у взаєминах 

між окремими людьми, групами, об'єднаннями, вміти їх гармонізувати. 

Володіння конструктивними підходами в роботі, сучасною професійною 

етикою, безконфліктною поведінкою. 

 Організація та проведення збору та аналізу соціально-

економічної, політичної, статистичної  інформації у сфері діяльності. 

 Організація та проведення інформаційно-пошукової роботи з 
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актуальних питань публічного управління. 

 Здатність до володіння основними методами та техніками 

соціологічних досліджень. Володіння навичками використання методів 

статистики. Здатність до проектування соціологічних досліджень,  аналізу та 

інтерпретації їх результатів, а також розроблення тактики впровадження їх у 

практичну діяльність. 
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Додаток А  

Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний 

навчальний час за циклами підготовки 
Таблиця 1 

Розподіл загального навчального часу за циклами підготовки 

Цикл 

Загальний навчальний час 

Академічних 

годин 

Кредитів  

ЄКTS 

Обов’язкова частина 

Цикл загальної підготовки  1320 44 

Цикл професійної підготовки 3840 128 

Всього за обов’язковою  частиною 5160 172 

Вибіркова частина 

Вибіркові навчальні дисципліни  1560 52 

Вибір з переліку (студент обирає 

одну дисципліну з переліку) 

120 4 

Вибір з каталогу курсів (студент 

обирає 3 дисципліни з каталогу) 

360 12 

Всього за вибірковою частиною 2040 68 

Всього за 4 роки 7200 240 
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Додаток Б 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки, 

навчальний час за циклами підготовки, навчальними дисциплінами й 

практики 
 

Перелік, обсяг та вид контролю навчальних дисциплін та практик 

 

Навчальна дисципліна/практика Академічні 

години 

Кредити 

ЕСТС 

Вид 

контролю 

І. Цикл загальної підготовки 

Обов'язкові дисципліни 

Я-студент 120 4 залік 

Історія та культура України 120 4 екзамен 

Філософія 180 6 екзамен 

Ділова українська мова 120 4 екзамен 

Іноземна мова 390 13 
залік, 

екзамен 

ІКТ в галузі публічного управління та 

адміністрування 
90 3 

екзамен 

Фізичне виховання 180 6 залік 

Безпека життєдіяльності  90 3 екзамен 

Логіка 90 3 залік 

Всього за циклом загальної підготовки 1380 46  

ІІ. Цикл професійної підготовки 

Обов'язкові дисципліни 

Теорія та історія державного управління 180 6 

Екзамен, 

залік, 

курсова 

робота 

Теорія та історія місцевого самоврядування 150 5 екзамен 

Організаційно-правові засади державного 

управління 
120 4 

залік 

Організація управління муніципальними 

установами 
150 5 

екзамен 

Кадрова політика і державна служба 120 4 екзамен 

Культурологія 120 4 залік 

Статистичні методи в державному управлінні 120 4 залік 

Риторика 90 3 залік 

Державне управління в економічній сфері 120 4 екзамен 

Муніципальна соціально-економічна політика 120 4 залік 

Територіальна організація влади в Україні 90 3 залік 
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Державна гуманітарна політика 150 5 екзамен 

Етика державного службовця 120 4 залік 

Конфліктологія 90 3 екзамен 

Державна соціальна політика 150 5 екзамен 

Психологія управління 120 4 екзамен 

Європейська інтеграція 120 4 екзамен 

Основи демографії 90 3 залік 

Екологія 90 3 екзамен 

Вступ до спеціальності "Публічне управління 

та адміністрування" 
120 4 

екзамен 

Планування діяльності органів виконавчої 

влади 
120 4 

залік  

Соціальна інфраструктура населених пунктів 90 3 екзамен 

Релігієзнавство 120 4 залік 

Політологія 90 3 екзамен 

Громадська думка 90 3 залік 

Методологія соціологічних досліджень 120 4 екзамен 

Аналіз ситуацій 120 4 екзамен 

Етносоціологія 90 3 залік 

Адміністративний менеджмент 120 4 екзамен 

Антикризовий менеджмент 120 4 екзамен 

Інноваційний менеджмент 120 4 екзамен 

Всього  3630 121  

Вибіркові дисципліни 

Управлінське консультування 180 6 екзамен 

Документообіг та підготовка аналітичних 

документів 
120 4 

екзамен 

Аналітична діяльність 150 5 екзамен 

Управління проектами 150 5 екзамен 

Методологія та методи наукових досліджень 120 4 екзамен 

PR-технології у державному управлінні  120 4 залік 

Теорія систем та системний аналіз 210 7 
екзамен, 

залік 

Електронне врядування 90 3 залік 

Соціальна педагогіка 90 3 залік 

Методика психологічних тренінгів у системі 

публічного управління та адміністрування 
90 3 

залік 

Регіональний маркетинг 90 3 залік 

Всього  1410 47  
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Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку) 

Управління якістю публічних послуг* 120 4 залік 

Управління розвитком територіальної 

громади* 
   

Теорія та практика реформ*    

Всього 120 4  

Вибір з каталогу курсів (студент обирає 3 дисципліни з каталогу) 

Проектування соціальних технологій  90 3  залік 

Управління ресурсами 90 3  залік 

Соціально-економічне планування та 

прогнозування * 

120 4 залік 

Робота з організаціями громадянського 

суспільства * 

   

Сучасне публічне адміністрування 120 4 залік 

Виборчі технології    

Всього 420 14  

Практика 

Навчальна практика зі спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» 

120 4  

Виробнича практика зі спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» 

120 4  

Всього 240 8  

Всього за навчальним планом 7200 240  

 

 


