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1. Профіль освітньо-професійної  програми зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування»  

1. – Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Миколаївський національний аграрний університет  

Факультет менеджменту 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою 

оригіналу 

 Освітній ступінь «Бакалавр» 

Бакалавр з  публічного управління та адміністрування 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої 

освіти  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю  281 «Публічне управління та адміністрування» 

галузі знань  28 «Публічне управління та адміністрування» 

Тип диплому та 

обсяг ocвітньої 

програми 

Диплом  бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 3 роки 10 місяців 

Наявність 

акредитації 

Сертифікат про акредитацію (Серія УД  № 15008362) відповідно 

до рішення Акредитаційної комісії від 02 березня 2017 р. 

протокол № 124 (наказ МОН України від 13.03.2017 № 375).  

Термін дії сертифіката до 1 липня 2027 р. 

Цикл/рівень 7 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК).  

6 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання 

впродовж життя (EQF LLL).  

Перший цикл рамки кваліфікацій для Європейського простору 

вищої освіти (НРFQ EHEA ), перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти  

Передумови Повна загальна середня  освіта.  

На базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) 

 

Мова(и) 

викладання 

Українська. Окремі дисципліни викладаються іноземною мовою 

Термін дії 

освітньої 

програми 

Освітня програма діє строком до 1 липня 2027 року   
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Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису ocвітньої 

програми 

www.mnau.edu.ua 

2. - Мета освітньої програми 

 Формування комплексу знань, набуття умінь та навичок з управління 

державними і муніципальними установами, громадськими об’єднаннями та 

некомерційними організаціями, що дозволяє вирішувати проблеми і розв’язувати 

складні завдання у сфері публічного управління та адміністрування  

3. - Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область (галузь 

знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, за 

наявності) 

Галузь знань  28 «Публічне управління та адміністрування»  

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»  

Об’єкт вивчення: сфера публічного управління та 

адміністрування. 

Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та 

адміністрування, здатних  розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління 

та адміністрування.    

Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на 

поняттях, категоріях, теоріях і концепціях публічного управління 

та адміністрування. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні 

методи дослідження, методи наукового пізнання, абстрагування 

та синтезу, управління та прийняття рішень, аналітичної обробки 

інформації, організаційно-технологічного та правового 

забезпечення 

Інструменти та обладнання:  інформаційно-аналітичні 

інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації 

управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення   

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра. 

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих 

положеннях та результатах сучасних наукових досліджень зі 

сфери публічного управління та адміністрування, а також 

орієнтує на актуальні блоки, у рамках яких можлива подальша 

професійна та наукова кар’єра. 

Загальний обсяг даної програми 240,0 кредитів ЄКТС. Вона 

передбачає цикл дисциплін соціально-гуманітарної підготовки у 

розмірі 41,0 кредит ЄКТС, що становить 17,1%, у тому числі 

вивчення нормативних навчальних дисциплін складає 28,0 

кредитів ЄКТС (українська мова (за професійним 

спрямуванням), історія України, історія української культури, 

іноземна мова (за професійним спрямуванням), філософія, 
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психологія, соціологія та політологія). Цикл дисциплін 

фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки складає 43,0 кредити ЄКТС, що становить 17,9%, у 

тому числі вивчення нормативних навчальних дисциплін 

передбачено у розмірі 32,0 кредитів ЄКТС (статистика,  

інформаційні системи та технології,     основи економічної теорії, 

макро- та мікроекономіка,  вища математика, теорія 

ймовірностей та математична статистика). Цикл професійної та 

практичної підготовки передбачено в обсязі 126,0 кредитів 

ЄКТС, що становить 52,5% від загального обсягу програми, 

зокрема опанування нормативних навчальних дисциплін складає 

68,0 кредитів ЄКТС (публічне адміністрування, державне та 

регіональне управління, теорія організації та самоменеджмент, 

менеджмент, операційний менеджмент, управління персоналом, 

управління інноваціями, стратегічне управління підприємством, 

менеджмент публічних установ та організацій, правознавство, 

адміністративне право, трудове право, господарське право, 

економіка і фінанси підприємства, бухгалтерський облік та 

аудит, маркетинг, логістика, зовнішньоекономічна діяльність, 

міжнародні економічні відносини, безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці,   58,0 кредитів ЄКТС передбачено на 

дисципліни професійної та практичної підготовки  за  

варіативною частиною навчального плану. Практична підготовка 

здобувачів становить 27,0 кредитів ЄКТС, зокрема навчальні 

практики з інформаційних систем та технологій, з набуттям 

професії оператора комп’ютерного набору, правового 

регулювання господарських відносин (12,0 кредитів ЄКТС),  й 

виробничі практики з публічного адміністрування, управління 

персоналом,планування діяльності підприємств (15,0 кредитів 

ЄКТС). Державна атестація становить 3 кредити ЄКТС. 

Наукова складова освітньо-професійної програми передбачає 

здійснення власних наукових досліджень під керівництвом 

провідних викладачів. Ця складова програми реалізується    

здобувачами у вільний від  основного розкладу час, результати 

оформлюються у вигляді тез доповідей, публічних виступах на 

науково-практичних конференціях, опублікування статей у 

фахових або міжнародних наукових виданнях, підготовці 

наукових студентських  робіт на конкурси 

Основний 

фокус ocвітньої 

програми та 

спеціалізації 

Здатність до здійснення функцій організації, контролю, аналізу, 

регулювання у сфері  публічного управління та адміністрування. 

Ключові слова:   управління, публічне управління, публічне 

адміністрування, регіональне управління,місцеве 

самоврядування, стратегічне управління 
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Особливості 

програми 

Вимагає спеціальної практики в органах публічної влади 

(Кабінет Міністрів України, Адміністрація Президента України, 

Верховна Рада України, обласні державні адміністрації, обласні 

ради, об’єднані територіальні громади, районні ради).   Програма 

передбачає надання фундаментальних теоретико-методичних 

знань та практичних навичок з управління державними і 

муніципальними установами, громадськими об’єднаннями та  

некомерційними організаціями. Враховує сучасні вимоги до 

вирішення практичних питань шляхом використання набутих 

знань. Формує фахівців з новими перспективними засобами 

мислення, здатних застосовувати не лише існуючі методи 

дослідження, але й розробляти нові на основі сучасних наукових 

досягнень. 

Передбачає можливості короткострокових академічних 

стажувань за кордоном. 

4. - Придатність випускника до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштува

ння 

Робочі місця: 

- на посадах державної служби в органах державної влади, 

центральних і місцевих органах виконавчої влади; 

- на посадах в органах місцевого самоврядування; 

- на посадах в структурах недержавних суб’єктів 

громадянського суспільства та громадських організацій; 

- на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, 

установах і організаціях різних форм власності, що мають 

неприбутковий статус; 

-на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних 

організаціях та їх представництвах в Україні. 

Випускник освітнього ступеню «бакалавр» за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» здатний 

виконувати професійні види робіт та обіймати посади фахівців, 

посадові обов’язки яких вимагають володіння 

компетентностями у сфері публічного управління та 

адміністрування відповідно до Державного класифікатора 

професій ДК 003:2010 (зі змінами №8 відповідно до наказу 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №259 

від 15.02.2019): агенти із зайнятості й трудових контрактів 

(3423); технічні фахівці в галузі управління (343); секретарі 

адміністративних органів (3431);  організатори діловодства 

(державні установи) (3435.1); помічники керівників 

підприємств, установ та організацій (3436.1); технічні фахівці в 

галузі управління (3439); державні інспектори (344) 

Подальше Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) 
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навчання рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

5. – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язанням 

ситуаційних завдань та використанням кейс-методів, 

самостійної роботи, ділових ігор, тренінгів, що розвивають 

комунікаційні та лідерські навички, а також вміння працювати 

у команді, консультації із науково-педагогічними 

працівниками, навчальні та виробничі практики. 

Оцінювання Поточне опитування, тестовий контроль, презентації, поточний 

та підсумковий контроль (письмові екзамени та заліки з 

урахуванням накопичених балів поточного контролю), курсові 

роботи, звіти з практики. Державна атестація –  складання 

Єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

6. – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

 Здатність вирішувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми в адміністративній діяльності, які 

спрямовані на суспільний розвиток і передбачають 

застосування певних теорій та методів  публічного управління 

та адміністрування  

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 2. 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.  

ЗК 3. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 6. Здатність працювати в команді.  

ЗК 7. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК 8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 10.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 11.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 



9 
 

 

 

ЗК12.Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК 13.Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів діяльності). 

ЗК 14. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

та генерувати нові ідеї. 

ЗК 15. Здатність до використання інформаційно-

комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу 

інформації з різних джерел та прийняття рішень. 

ЗК 16. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети, працювати в команді та володіти навичками 

міжособистісної взаємодії. 

Фахові 

компетентності 

(ФК) 

ФК1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й 

розв’язання конфліктів.  

ФК 2. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та 

використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.  

ФК 3. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-

правових та морально-етичних норм поведінки.  

ФК 4. Здатність використовувати в процесі підготовки і 

впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ. 

 ФК 5. Здатність використовувати систему електронного 

документообігу. 

 ФК 6. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських процесів із використанням 

сучасних інформаційних ресурсів та технологій.  

ФК 7. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани 

управлінської діяльності.  

ФК 8. Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх 

впроваджувати.  

ФК 9. Здатність впроваджувати інноваційні технології.  

ФК10.Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в 

сфері публічного управління та адміністрування.  

ФК 11.Здатність у складі робочої групи проводити прикладні 

дослідження в сфері публічного управління та адміністрування. 

ФК 12.Вміння використовувати механізми інформаційних 

технологій електронного урядування в різних сферах публічного 

адміністрування. 

ФК 13. Здатність самостійно встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки між подіями та суспільними процесами, 

характерними для українського суспільства у різні періоди 

його розвитку в минулому; визначати основні поняття, що 

позначають ті чи інші явища політичного, культурного життя 

того чи іншого історичного періоду. 

ФК 14. Здатність вибирати математичні методи та ймовірнісні 
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моделі, методичні прийоми статистичного аналізу для 

дослідження прикладних задач. 

ФК 15. Вміння застосовувати інструменти демократичного 

врядування у сферах державного і регіонального управління. 

ФК 16. Здатність до пошуку  методів ефективного застосування 

норм права та здійснення заходів, щодо удосконалення 

процедури управління у органах державної влади та місцевого 

самоврядування. 

ФК 17. Здатність до володіння понятійно-категоріальним 

апаратом трудового права.   

ФК 18. Володіння теоретичними знаннями щодо основних 

понять та інститутів інвестиційного права (інвестування, 

державне регулювання інвестування, інвестиційні відносини, 

суб’єкти, об’єкти, зміст, методи правового регулювання 

інвестиційних відносин, поняття інвестиційного права, правові 

та економіко-правові форми інвестування). 

ФК 19. Здатність демонструвати поглиблені знання  щодо 

вибору нових форм і методів управління при створенні цілісної, 

ефективної та гнучкої системи управління організацією в 

умовах постійно змінюваного середовища. 

ФК 20.Вміння розробляти та реалізовувати заходи щодо 

впровадження оптимальних форм і методів діяльності органів 

публічного адміністрування, враховуючи механізми розвитку 

громадянського суспільства.  

ФК 21.Вміння визначати та аналізувати показники економічного 

розвитку на рівні території, галузі та відповідних господарських 

структур з метою прийняття управлінських рішень. 

7. – Програмні результати навчання (ПРН) 

 ПРН 1. Використовувати базові знання з історичних, 

культурних, політичних, соціальних, економічних засад 

розвитку суспільства.  

ПРН 2. Застосовувати норми та правила професійного 

спілкування українською мовою.  

ПРН 3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.  

ПРН 4. Знати структуру та особливості функціонування сфери 

публічного управління та адміністрування.  

ПРН 5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері 

публічного управління та адміністрування.  

ПРН 6. Знати основні нормативно-правові акти та положення 

законодавства у сфері публічного управління та 

адміністрування.  

ПРН 7. Уміти організовувати та брати участь у 

волонтерських/культурноосвітніх/спортивних проектах, 
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спрямованих на формування здорового способу життя / активної 

громадянської позиції.  

ПРН 8. Розуміти та використовувати технології вироблення, 

прийняття та реалізації управлінських рішень. 

ПРН 9. Знати основи електронного урядування.  

ПРН 10.Уміти користуватися системою електронного 

документообігу.  

ПРН 11.Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, 

робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї 

компетенції.  

ПРН 12.Уміти налагодити комунікацію між громадянами та 

органами державної влади і місцевого самоврядування.  

ПРН 13.Використовувати методи аналізу та оцінювання програм 

сталого розвитку.  

ПРН 14.Уміти коригувати професійну діяльність у випадку 

зміни вихідних умов.  

ПРН 15.Застосовувати методи контролю якості у сфері 

професійної діяльності.  

ПРН 16.Використовувати дані статистичної звітності, обліку та 

спеціальних досліджень у професійній діяльності. 

ПРН 17. Визначати рівень впливу поведінки економічних 

суб’єктів та економічної політики на обсяг споживання та 

інвестицій, валютні курси, рівень інфляції, рівень безробіття, 

торговельний баланс; досліджувати вплив макроекономічної 

політики на ефективність функціонування мікроекономічних 

підсистем. 

ПРН 18. Демонструвати практичні навички   роботи з 

нормативними актами, вміння вирішувати практичні ситуації у 

сфері правового регулювання трудових правовідносин. 

ПРН 19. Визначати місію і цілі підприємства у маркетинговому 

середовищі; організовувати ефективні рекламні комунікації;  

використовувати сучасні методи вивчення ринку та методи 

впливу на прийняття  рішень споживачем. 

ПРН 20.  Уміння використовувати сучасні методи діагностики та 

експертизи діяльності органів влади різного рівня з урахуванням 

організаційно-правових норм їх діяльності, проводити 

комплексний аналіз управлінських процесів з використанням 

сучасних методик з позицій системного підходу. 

ПРН 21.  Уміння аналізувати фінансову та статистичну звітність 

з використанням комп’ютерних технологій. 

ПРН 22.  Здатність аналізувати події та процеси у соціальних 

спільнотах, вміння використовувати історичний досвід у 

вирішенні актуальних проблем розвитку публічних організацій. 

ПРН 23. Виконувати математичні перетворення та здійснювати 
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математичні розрахунки, підбирати дані, необхідні для побудови 

розв’язків задач та оцінювати їх необхідну точність, складати 

математичну модель  економічних задач і процесів та обирати 

оптимальний метод дослідження.    

ПРН 24.  Здатність виконувати конституційні обов’язки, 

дотримуватись норм законодавства, поєднувати та 

взаємоузгоджувати суспільні, колективні та індивідуальні 

інтереси. 

ПРН 25.Уміння демонструвати та застосовувати знання з 

безпеки та охорони праці та здійснювати діяльність відповідно 

до стандартів діяльності публічної організації.  

8. - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Науково-педагогічний персонал відповідає вимогам 

чинного законодавства України.  

Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації 

освітньої програми, є співробітниками університету, 

відповідальні за курси мають науковий ступінь і вчене звання та 

підтверджений рівень наукової і професійної підготовки.  

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

забезпечується підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників не менше, ніж один раз на п’ять років. 

Практико-орієнтований характер освітньої програми 

передбачає участь фахівців-практиків, що відповідають напряму 

програми, а також залучення до професійних спілок та асоціацій, 

що підсилює синергетичний зв'язок теоретичної та практичної 

підготовки. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

(навчальні приміщення, спеціалізовані кабінети, комп’ютерні 

класи, навчальні лабораторії, мультимедійне обладнання тощо) 

відповідає вимогам та потребі до проведення лекційних і 

практичних занять, у. т.ч. в дистанційному режимі.  

В університеті використовуються локальні комп’ютерні 

мережі з доступом до мережі Інтернет. Наявна вся необхідна 

соціально-побутова інфраструктура (гуртожитки, їдальня, 

спортивні зали,  тренажерні зали, медичний комплекс), кількість 

місць в гуртожитках відповідає вимогам.  

Інформаційне 

та навчально-

методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт http: //mnau.edu.ua/ містить інформацію 

про освітні програми, навчальну, наукову та виховну діяльність, 

структурні підрозділи, правила прийому, контакти.  

Належна забезпеченість бібліотеки підручниками та 

посібниками, вітчизняними і закордонними фаховими 

періодичними виданнями відповідного профілю, доступ до 

мережі Інтернет, авторських розробок професорсько-
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викладацького складу. Здобувачі вищої освіти мають вільний 

доступ до репозитарію МНАУ. 

Вимоги щодо проведення лекційних та практичних занять 

науково-педагогічними працівниками визначаються 

Положенням про організацію освітнього процесу в  ЗВО 

«МНАУ» та іншими внутрішніми положеннями.  

Навчально-методичне забезпечення підготовки здобувачів 

вищої освіти відповідає ліцензійним та акредитаційним вимогам 

і включає: освітню програму, що затверджені у визначеному 

порядку і вміщує опис загальних та фахових програмних 

компетентностей та результатів навчання; засоби діагностики 

якості вищої освіти; навчальний план, затверджений у 

вищезазначеному порядку; навчально-методичне забезпечення 

для кожної навчальної дисципліни навчального плану: типових і 

робочих навчальних програм дисциплін, лекційного комплексу, 

плани семінарських та практичних занять, методичні вказівки і 

тематики курсових проектів; пакети контрольних завдань для 

перевірки знань з навчальних дисциплін загальної, галузевої та 

фахової підготовки; програми всіх видів практик, методичні 

вказівки щодо виконання методичних робіт; дидактичне 

забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 

Здійснюється моніторинг і періодичний перегляд програми 

з метою забезпечення її відповідності потребам здобувачів 

вищої освіти і суспільства, до процесу залучаються  

стейкголдери.  

Внутрішнє забезпечення якості освіти гарантує, що всі 

необхідні ресурси відповідають цілям навчання, є 

загальнодоступними, а здобувачі вищої освіти поінформовані 

про їх наявність. 

Наявна внутрішньо університетська система «антиплагіат».  

9. - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Передбачає можливість національної кредитної мобільності 

за певними навчальними модулями, що забезпечують набуття 

загальних та фахових компетентностей.  

На основі двосторонніх договорів між МНАУ та 

університетами України: Львівським національним аграрним 

університетом м.Дубляни, Вінницьким національним аграрним 

університетом м.Вінниця, Дніпропетровським державним 

аграрно-економічним університетом м.Дніпро, Київським 

кооперативним інститутом бізнесу і права, м.Київ. 

Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність 

для навчання та проведення досліджень в університетах та 

наукових установах України. До керівництва науковою роботою 
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здобувачів вищої освіти залучаються провідні фахівці 

університетів України на умовах індивідуальних договорів. 

Кредити, отримані в інших університетах України, 

перезараховуються відповідно до положення про академічну 

мобільність.  

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Мобільність здобувачів вищої освіти можлива на підставі 

партнерської угоди про співробітництво із зарубіжними 

університетами про участь у міжнародних освітніх програмах, 

які дають можливість: одержати додаткові знання у суміжних 

галузях науки; удосконалювати рівень володіння іноземною 

мовою; ознайомитися із зарубіжною культурою, історією, 

одержати диплом зарубіжного університету та диплом МНАУ. 

Міжнародна кредитна мобільність  забезпечується на основі 

двохсторонніх договорів між МНАУ та вищими навчальними 

закладами зарубіжних країн-партнерів: заклад освіти 

«Білоруський торговельно-економічний університет споживчої 

кооперації» м.Гомель, Республіка Білорусь; заклад освіти 

Університет «PERSPECTIVA-INT» м.Кишинів, Республіка 

Молдова; Vidzeme University of Applied Sciences (Vidzemes 

Augstskola) м.Валмера, Латвія; Вища школа бізнесу в Домброве 

Гурничей, Польща; Університет прикладних наук Вайенштефан-

Тріздорф, Німеччина, Полоцький державний університет 

м.Новополоцьк, Республіка Білорусь, Приватна установа 

«Костанайський інженерно-економічний університет ім. М. 

Дулатова» м.Костанай, Республіка Казахстан. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

Відсутнє за даною освітньо-професійною програмою. 

Мобільність  здобувачів вищої освіти можлива на підставі 

партнерської угоди про співробітництво із зарубіжними 

університетами за умови володіння іноземними  здобувачами 

вищої освіти українською чи  англійською мовами.  
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 

Код н/д Компоненти освітньої програми 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 

Дисципліни циклу  соціально-гуманітарної підготовки 

ОК 1. Філософія  3,0 Екзамен  

ОК 2. Історія України 3,0 Екзамен  

ОК 3.  Історія української культури 3,0 Залік  

ОК 4. 
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

3,0 Екзамен  

ОК 5.  Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

 

10,0 

Залік 2,3 5семестри 

Екзамен 4,6 

семестри 

ОК 6.  Психологія 3,0 Екзамен 

ОК 7. Соціологія та політологія 3,0 Екзамен 

Дисципліни циклу фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки 

ОК 8. Вища математика 

 
7,0 

Екзамен 1семестр, 

екзамен  2семестр 

ОК 9. Теорія ймовірностей і математична 

статистика 

3,0 Екзамен 

ОК 10. Статистика 6,0 Залік 3 семестр, 

Екзамен 4 семестр 

ОК 11. Інформаційні системи та технології 6,0 Залік 1 семестр, 

Екзамен 2 семестр  

ОК 12. Основи економічної теорії 4,0 Екзамен 

ОК 13. Макро - та мікроекономіка  6,0 Залік 3семестр, 

Екзамен 4 семестр 

ОК 13.1. у тому числі курсова робота з дисципліни 

«Макро- та мікроекономіка» 

1,0 Курсова робота 

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки 

ОК 14. Публічне адміністрування 4,0 Екзамен 

ОК 15. Державне та регіональне управління 3,0 Екзамен 

ОК 16. Теорія організації та самоменеджмент 3,0 Екзамен 

ОК 17. Менеджмент 4,0 Екзамен 

ОК 18. Операційний менеджмент 3,0 Екзамен  

ОК 19. Управління персоналом 3,0 Екзамен  

ОК 20. Управління інноваціями 3,0 Екзамен 

ОК 21. Стратегічне управління підприємством 3,0 Екзамен 

ОК 22. Менеджмент публічних установ та 3,0 Екзамен 
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організацій 

ОК 23. Правознавство 3,0 Екзамен 

ОК 24. Адміністративне право 3,0 Залік 

ОК 25. Трудове право 3,0 Залік 

ОК 26. Господарське право 3,0 Залік 

ОК 27. Економіка і фінанси підприємств 6,0 Залік 6 семестр, 

Екзамен 7 семестр 

ОК 27.1. у тому числі курсовий проект з дисципліни 

«Економіка і фінанси підприємств» 

1,0 Курсова робота 

ОК 28. Бухгалтерський облік та аудит 3,0 Екзамен 

ОК 29. Маркетинг 3,0 Екзамен 

ОК 30. Логістика 3,0 Екзамен  

ОК 31. Зовнішньоекономічна діяльність 3,0 Залік  

ОК 32. Міжнародні економічні відносини 3,0 Залік 

ОК 33. Безпека життєдіяльності та основи охорони 

праці 

3,0 Диференційований 

залік  

ОК 34. Теорія економічного аналізу 3,0 Екзамен  

Цикл практичної підготовки 

ОК 35. Виробнича практика  «Публічне 

адміністрування» 

6,0 Диференційований 

залік 

ОК 36. Виробнича практика  «Управління 

персоналом» 

4,5 Диференційований 

залік 

ОК 37. Єдиний державний кваліфікаційний іспит 3,0 Державний 

екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 141,5 х 

Вибіркові компоненти освітньої програми 

  Дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки 

ВГК 1.1 Європейська та євроатлантична інтеграція 3,0 Залік  

ВГК 1.2 Інвестиційне право 

ВГК  2.1 Економіка праці та соціально-трудові 

відносини 
4,0 Екзамен  

ВГК  2.2 Економіка  та організація інноваційної 

діяльності в АПК 

ВГК  3.1 Логіка 3,0 Залік  

ВГК  3.2 Релігієзнавство 

ВГК  4.1 Основи сільськогосподарської кооперації 3,0 Залік  

ВГК  4.2 Основи сталого розвитку 

ВК  1.5* Фізичне виховання* 7,0* Заліки у 2,4,6 

семестрах*  

 Дисципліни циклу фундаментальної, природничо-наукової  та 

загальноекономічної підготовки 

 ВЗК 1.1 Математичне програмування 
3,0 Екзамен  

 ВЗК 1.2 Моделювання економіки 

 ВЗК 2.1 Дослідження операцій 4,0 Залік  

 ВЗК 2.2 Фінансова математика 

 ВЗК 3.1 Економетрія  4,0 Залік  
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 ВЗК 3.2 Управління венчурним бізнесом 

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки 

ВПК 1.1 Управління виробництвом продукції 

рослинництва 

3,0 Залік 

ВПК 1.2 Системи технологій (технологія 

виробництва продукції рослинництва) 

ВПК 2.1  Управління виробництвом продукції 

тваринництва 

4,0 Залік 

ВПК 2.2  Системи технологій (технологія 

виробництва продукції тваринництва) 

ВПК 3.1 Управління переробкою і зберіганням 

сільськогосподарської продукції 

3,0  Екзамен 

ВПК 3.2 Системи технологій (технологія зберігання, 

переробки та стандартизації 

сільськогосподарської продукції) 

ВПК 4.1 Автоматизація сільськогосподарського 

виробництва 

3,0 Залік 

ВПК 4.2 Механізація сільськогосподарського 

виробництва 

ВПК 5.1  Методи оптимізації в економіці 3,0 Залік  

ВПК 5.2  Органічне виробництво 

ВПК 6.1 Аналіз господарської діяльності 4,0 Екзамен  

ВПК 6.2 Основи інвестування 

ВПК 
6.1.1 

у тому числі курсова робота з дисципліни 

«Аналіз господарської діяльності» 

1,0 Курсова робота 

ВПК 

6.2.1 
у тому числі курсова робота з дисципліни 

«Основи інвестування» 

ВПК  7.1 Організація виробництва та планування 

діяльності підприємств 

6,0 Екзамен   

ВПК 7.2 Статистика ринку 
ВПК 

7.1.1 
у тому числі курсова робота з дисципліни 

«Організація виробництва та планування 

діяльності підприємств» 

1,0 Курсова робота 

ВПК 

7.2.1 
у тому числі курсова робота з дисципліни 

«Статистика ринку» 

ВПК 8.1 Макроекономічний аналіз 3,0 Залік 

ВПК 8.2 Моделі економічної динаміки 

ВПК 9.1 Аудит 3,0 Залік 

ВПК 9.2 Моделювання  ціноутворення інноваційної 

продукції 

ВБ 1.1. Інфраструктура товарного ринку 3,0 Залік 

ВБ 1.2. Іміджелогія та риторика 

ВБ 1.3. Імітаційне моделювання економічних 

систем 

ВБ 1.4. Методи прийняття управлінських рішень 

ВБ 2.1. Управління ресурсним потенціалом регіону  3,0 Залік 

ВБ 2.2. Агробізнес 



18 
 

 

 

ВБ 2.3. Глобальна економіка 

ВБ 2.4. Інформаційні ресурси та сервіси в 

публічному адмініструванні 

ВБ 3.1. Системи  прийняття рішень 4,0 Залік 

ВБ 3.2. Підприємництво та бізнес-планування 

ВБ 3.3.  Потенціал підприємств 

ВБ 3.4. Маркетинг інновацій 

ВБ 4.1. Системи обробки економічної інформації 4,0 Залік 

ВБ 4.2. Гроші та кредит 

ВБ 4.3. Міжнародна торгівля та ринки 

ВБ 4.4. Інформаційні ситеми і технології в 

управлінні 

ВБ 5.1. Моделювання управлінських рішень 4,0 Залік 

ВБ 5.2. Місцевий та регіональний розвиток 

ВБ 5.3. Ризики в ЗЕД 

ВБ 5.4. Інтернет-технології в публічному 

адмініструванні 

ВБ 6.1. Прогнозування соціально-економічних 

процесів 

4,0 Залік 

ВБ 6.2. Ціни та ціноутворення 

ВБ 6.3. Публічне управління соціальним розвитком 

ВБ 6.4. Захист інформації 

ВБ 7.1. Державна і муніципальна служба 4,0 Залік 

ВБ 7.2. Інформаційні системи в бізнесі 

ВБ 7.3. Публічне управління в ЗЕД 

ВБ 7.4. Комп'ютерні мережі 

  Цикл практичної  підготовки 

ВБ 5.1. Навчальна практика  «Інформаційні системи 

та технології з набуттям професії оператора 

комп’ютерного набору»  

6,0 Недиференційова

ний залік 

ВБ 5.2. Навчальна практика «Правове регулювання 

господарських відносин» 

6,0 Недиференційова

ний залік 

ВБ 5.3. Виробнича  практика «Планування 

діяльності підприємств» 

4,5 Недиференційова

ний залік 

 Загальний обсяг вибіркових компонент    98,5 х 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240,0  

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

Вивчення компонент освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється у 

послідовності, яка представлена у таблиці 1. 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 Підсумкова  атестація проводиться на основі оцінювання результатів навчання та 

рівня сформованості компетентностей. Атестація випускників освітньої програми 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» проводиться у формі 

складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Екзамен проводиться на 

відкритому засіданні екзаменаційної комісії за участю не менше половини членів 

комісії при обов’язковій присутності голови комісії в письмовій формі і складається з 

двох етапів:  

1-й етап – тестова перевірка знань; 

2-й етап – розв’язання аналітично-розрахункової задачі.  

Екзаменаційні завдання сформульовані згідно з навчальною програмою і 

охоплюють весь основний матеріал. Завершується атестація видачею 

документу(диплому) встановленого зразка про присудження  ступеня бакалавра із 

присвоєнням кваліфікації: «Бакалавр з публічного управління та адміністрування». 

Атестація здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть 

включатися представники роботодавців та їх об’єднань. Атестація здійснюється 

відкрито і публічно.  

 

4. Перелік нормативних документів, на яких базується освітня програма:  

 

1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]; 

2. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]; 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти» [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п];  

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page]; 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п]; 

6. Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної діяльності» 

ДК 009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/];  

7. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003: 2010ДК 

003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.c 

8. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 лютого  2019 

р. № 1361 «Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 

003:2010» (зміна № 8). 

9. Наказ Міністерства освіти України від 01.06.2016 № 600 «Про затвердження та 

введення в дію методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої 

освіти».  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.dk003.c/
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10. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/ 

04_2016_ESG_2015.pdf];  

11.  Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження 

переліку галузей знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 

266».  

12. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO Institute for 

Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/ Documents/iscedfields-of-

education-training-2013.pdf].  

13. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені 

наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. № 1648), схвалені сектором 

вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (протокол 

від 29.03.2016 № 3);  

14. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.pdf]

; 

15. Європейська кредитна трансферна накопичувальна система: Довідник користувача 

[Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users _Guide-

2015_Ukrainian.pdf];  

16. EQF-LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning [Режим 

доступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf];  

17. QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area [Режим 

доступу:http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67];  

18. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та 

прикладами стандартів [Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/]. om]; 

19. Стандарт вищої освіти. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Ступінь 

«бакалавр». Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування», 

спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністування». Затверджено та введено 

в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 року №1172 [Режим 

доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20stand. 

20. Наказ МОН України від 19.02.2015 № 166 «Деякі питання оприлюднення 

інформації про діяльність вищих навчальних закладів». 

 

http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20stand


Таблиця 1 Структурно-логічна схема вивчення компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю  281 «Публічне управління та адміністрування»  галузі знань  28 «Публічне управління та адміністрування» 
1 курс 1 семестр 1 курс 2 семестр 2 курс 3 семестр 2 курс 4 семестр 

Код та назви компонент Код та назви компонент Код та назви компонент Код та назви компонент 

ОК 2. Історія України 

ОК 5. Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) 

ОК 6. Психологія 

ОК 7. Соціологія та політологія 

ОК 8. Вища математика 

ОК 11. Інформаційні системи 

та технології 

ОК 23. Правознавство 

ВГК 1.1. ** Європейська та 

євроатлантична інтеграція  

ВГК 1.2. ** Інвестиційне право 

ВГК 3.1**  Логіка 

ВГК 3.2. **Релігієзнавство 

ВПК 1.1**  Управління 

виробництвом продукції 

рослинництва  

ВПК 1.2**  Системи 

технологій(ТВПР) 

 

ВБ 1.5.* Фізичне виховання 

 

 

ОК 3. Історія української культури 

ОК 5. Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) 

ОК 8. Вища математика 

ОК 11. Інформаційні системи та 

технології 

ОК 12.  Основи економічної теорії 

ОК 26. Господарське право 

ВПК 2.1**  Управління 

виробництвом продукції 

тваринництва 

ВПК 2.2**  Системи 

технологій(ТВПТ) 

 

ВБ 1.5.* Фізичне виховання 

 

 

ОК 4. Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 

ОК 5. Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) 

ОК 9. Теорія ймовірностей і 

математична статистика 

ОК 10. Статистика 

ОК 13. Макро- та мікроекономіка 

ОК 25.  Трудове право 

ВЗК 1.1. ** Математичне 

програмування 

ВЗК 1.2. ** Моделювання 

економіки 

ВПК 3.1**  Управління 

переробкою і зберіганням 

сільськогосподарської продукції 

ВПК 3.2**  Системи технологій 

(ТЗПСГП) 

 

ВБ 1.5.* Фізичне виховання 

 

ОК 5. Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

ОК 10. Статистика 

ОК 13. Макро- та мікроекономіка 

ОК 13.1 Курсова робота з дисципліни 

«Макро- та мікроекономіка» 

ОК 24. Адміністративне право 

ВГК 2.1. **  Економіка праці та 

соціально-трудові відносини 

ВГК 2.2. **   Економіка та організація 

інноваційної діяльності в АПК 

ВЗК 2.1. **    Дослідження операцій 

ВЗК 2.2. ** Фінансова математика 

ВЗК 3.1. ** Економетрія  

ВЗК 3.2. **  Управління венчурним 

бізнесом 

ВПК 4.1**   Автоматизація 

сільськогосподарського виробництва  

ВПК 4.2**  Механізація 

сільськогосподарського виробництва 

ВБ 1.5.* Фізичне виховання 

х ВБ 5.1. Навчальна практика 

«Інформаційні системи та 

технології з набуттям професії 

оператора комп’ютерного набору»   

 

х ВБ 5.2. Навчальна практика  «Правове 

регулювання господарських відносин» 

* факультативні заняття (за рахунок вільного часу здобувачів вищої освіти) 

**  дисципліни за вибором 
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Продовження таблиці 1 
3 курс 5 семестр 3 курс 6 семестр 4 курс 7 семестр 4 курс 8 семестр 

Код та назви компонент Код та назви компонент Код та назви компонент Код та назви компонент 

ОК 5. Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) 

ОК 1. Філософія 

ОК 16. Теорія організації та 

самоменеджмент 

ОК 27. Економіка і фінанси 

підприємств 

ОК 28. Бухгалтерський облік та 

аудит 

ОК 29. Маркетинг 

ОК 32. Міжнародні економічні 

відносини 

ВБ 1.1** Інфраструктура 

товарного ринку    

ВБ 1.2 **  Іміджелогія та риторика  

ВБ 1.3**  Імітаційне моделювання 

економічних систем  

ВБ 1.4 **   Методи прийняття 

управлінських рішень 

ВБ  2.1** Управління ресурсним 

потенціалом регіону 

ВБ 2.2** Агробізнес 
ВБ 2.3** Глобальна економіка 

ВБ 2.4** Інформаційні ресурси та 

сервіси в публічному 

адмініструванні 

  ВБ 1.5.* Фізичне виховання 

ОК 5. Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

ОК 14.  Публічне адміністрування 

ОК 17. Менеджмент  

ОК 27. Економіка і фінанси 

підприємств 

ОК 27.1. Курсова робота з дисципліни 

«Економіка і фінанси підприємств» 

ОК 31. Зовнішньоекономічна 

діяльність 

ОК 33.  Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці 

ОК 34.   Теорія економічного аналізу 

ВБ 3.1** Системи підтримки і 

прийняття рішень  

ВБ  3.2**  Підприємництво та бізнес-

планування 

ВБ  3.3**  Потенціал підприємств 

ВБ  3.4**  Маркетинг інновацій 

ВБ  4.1**   Системи обробки 

економічної інформації 

ВБ 4.2 **  Гроші та кредит  

ВБ 4.3 **  Міжнародна торгівля та 

ринки  

ВБ 4.4  **  Інформаційні системи і 

технології в управлінні     

ВБ 1.5.* Фізичне виховання 

ОК 19.   Управління персоналом 

ОК 20.   Управління інноваціями 

ОК 22. Менеджмент публічних установ 

та організацій  

ОК 30. Логістика 

ВПК 5.1**    Методи оптимізації в 

економіці 

ВПК 5.2**  Органічне виробництво   

ВПК 6.1**  Аналіз господарської 

діяльності   

ВПК 6.2**   Основи інвестування  

ВПК 6.1.1.**   Курсова робота з 

дисципліни «Аналіз господарської 

діяльності» 

ВПК 6.2.1**    Курсова робота з 

дисципліни «Основи інвестування» 

ВПК 7.1**   Організація виробництва та 

планування діяльності підприємств 

ВПК 7.2**   Статистика ринку  

ВПК 8.1**  Макроекономічний аналіз 

ВПК 8.2**    Моделі економічної 

динаміки 

ВБ 5.1**   Моделювання управлінських 

рішень 

ВБ 5.2**  Місцевий та регіональний 

розвиток   

ВБ 5.3**   Ризики в ЗЕД 

ВБ 5.4** Інтернет-технології в 

публічному адмініструванні 

ОК 15. Державне та регіональне управління  

ОК 18.  Операційний менеджмент 

ОК 21. Стратегічне управління 

підприємством 

ВГК 4.1**  Основи сільськогосподарської 

кооперації  

ВГК 4.2**  Основи сталого розвитку 

ВПК 7.1**   Організація виробництва та 

планування діяльності підприємств 

ВПК 7.2**   Статистика ринку  

ВПК 7.1.1**  Курсова робота з дисципліни  

“Організація виробництва та планування 

діяльності підприємств”  

ВПК 7.2.1**  Курсова робота з дисципліни 

«Статистика ринку» 

ВПК 9.1**  Аудит 

ВПК 9.2**  Моделювання ціноутворення 

інноваційної продукції 

ВБ 6.1**  Прогнозування соціально-

економічних процесів 

ВБ 6.2** Ціни та ціноутворення 

ВБ 6.3**  Публічне управління соціальним 

розвитком 

ВБ 6.4**  Захист інформації 

ВБ 7.1**  Державна і муніципальна служба 

ВБ 7.2.**  Інформаційні системи в бізнесі 

ВБ  7.3.**  Публічне управління в ЗЕД 

ВБ  7.4.**  Комп'ютерні мережі 

х ОК 35. Виробнича практика 

«Публічне адміністрування» 

ОК 36. Виробнича практика  

«Управління персоналом» 

ВБ 5.3. Виробнича практика               

«Планування діяльності підприємств» 

ОК 37. Єдиний державний кваліфікаційний 

іспит     

* факультативні заняття (за рахунок вільного часу здобувачів вищої освіти)  **  дисципліни за вибором 
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Таблиця 2.Матриця відповідності визначених компетентностей освітньо-професійною програмою першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» дескрипторам НРК 

(за 7-м рівнем) 

Класифіка-

ція 

компетент- 

ностей за 

НРК 

Знання 

 

Зн1 Концептуальні 

наукові та практичні 

знання  

Зн2 Критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

 

 

Уміння/навички 

 

Ум1  Поглиблені когнітивні 

та практичні уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на рівні, 

необхідному для розв’язання 

складних спеціалізованих 

задач і практичних проблем 

у сфері професійної 

діяльності або навчання 

Комунікація 

 

К1  Донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації  

К2  Збір, інтерпретація 

та застосування даних  

К3 Спілкування з 

професійних питань, у 

тому числі іноземною 

мовою, усно та письмово  

Автономія і відповідальність 

 

АВ1 Управління складною технічною або 

професійною діяльністю чи проектами  

АВ2 Спроможність нести 

відповідальність за вироблення та 

ухвалення рішень у непередбачуваних 

робочих та/або навчальних контекстах  

АВ 3 Формування суджень, що 

враховують соціальні, наукові та етичні 

аспекти  

АВ 4 Організація та керівництво 

професійним розвитком осіб та груп  

АВ 5 Здатність продовжувати навчання із 

значним ступенем автономії 

Загальні компетентності 

ЗК 1. ЗН1,ЗН2  К1,К2,К3 АВ1, АВ3 

ЗК 2. ЗН1,ЗН2  К1  

ЗК 3.  УМ1   

ЗК 4.  УМ1  АВ5 

ЗК 5.  УМ1 К1,К2,К3   

ЗК 6.   К1,К2,К3  

ЗК 7.   К1,К2,К3  

ЗК 8. ЗН2 УМ1 К1,К2 АВ2,АВ3,АВ5 

ЗК 9.  УМ1 К1 АВ1, АВ2 

ЗК 10. ЗН1,ЗН2 УМ1   

ЗК 11.  УМ1 К2  
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ЗК 12.  УМ1 К2,К3 АВ1,АВ4 

ЗК 13.   К1,К2 АВ1 

ЗК 14.   К1,К2 АВ1 

ЗК 15.   К1,К2 АВ4,АВ5 

ЗК 16. ЗН1,ЗН2 УМ1 К1 АВ4 

 Спеціальні (фахові) компетентності 

ФК 1. ЗН2 УМ1 К1 АВ2 

ФК 2.   К2 АВ2,АВ5 

ФК 3.   К2  

ФК 4.  УМ1   

ФК 5. ЗН2  К2  

ФК 6. ЗН2  К2 АВ2 

ФК 7. ЗН1 УМ1   

ФК 8.  УМ1   

ФК 9.  УМ1  АВ2 

ФК 10.   К1 АВ1 

ФК 11.    АВ1 

ФК 12. ЗН1    

ФК 13.  УМ1  АВ1 

ФК 14. ЗН1  К1  

ФК 15.   К1 АВ2 

ФК 16. ЗН1 УМ1 К1 АВ1 

ФК 17.  УМ1 К1,К2 АВ2 

ФК 18.   К1,К2  

ФК 19.   К1,К3  

ФК 20.   К2 АВ1 

ФК 21. ЗН2  К1 АВ2 
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Таблиця 3. Матриця відповідності визначених  освітньо-професійною  програмою першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» результатів навчання та компетентностей 

Програмні 

результати 

навчання 

Ін
те

гр
ал

ь
н

а 

к
о

м
п

ет
ен

тн

іс
ть

 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

З
К

1
 

З
К

 2
 

З
К

 3
 

З
К

 4
 

З
К

 5
 

З
К

 6
 

З
К

  
7
 

З
К

 8
 

З
К

 9
 

З
К

 1
0

 

З
К

 1
1

 

З
К

 1
2

 

З
К

 1
3

 

З
К

 1
4

 

З
К

 1
5

 

З
К

 1
6

 

Ф
К

1
 

Ф
К

 2
 

Ф
К

 3
 

Ф
К

 4
 

Ф
К

 5
 

Ф
К

 6
 

Ф
К

 7
 

Ф
К

 8
 

Ф
К

 9
 

Ф
К

 1
0

 

Ф
К

 1
1

 
Ф

К
 1

2
 

Ф
К

 1
3

 
Ф

К
 1

4
 

Ф
К

 1
5

 

Ф
К

 1
6

 

Ф
К

 1
7

 

Ф
К

 1
8

 

Ф
К

 1
9

 

Ф
К

 2
0

 

Ф
К

 2
1

 

   

ПРН 1.  + +               +                         

ПРН 2.  +  +                                       

ПРН 3.  +    + +    + +         + + +       +             

ПРН 4.  +    +       + +    + +        +  +              

ПРН 5.  +                 +  +        +     +    +     

ПРН 6.  +        +          +        +  +    +         

ПРН 7.  +                 + + + +            +         

ПРН 8.  +             +    + +   + + +    +     +         

ПРН 9.  +                     +   +     +  +          

ПРН 10.  +           +         +   +                  

ПРН 11.  +   +     +                   +              

ПРН 12.  +               + +     + +        + +          

ПРН 13.  +      + +       +             +              

ПРН 14.  +               + +             +  +          

ПРН 15.  +             +        +         + +          

ПРН 16.  +         +  +                              

ПРН 17.  +   +       +     +          +       +         

ПРН 18. +                           +          +    

ПРН 19. +     + +                                   

ПРН 20. +     + +                                   

ПРН 21. +                +          +               

ПРН 22. +                +           +              

ПРН 23. +               +            + +             

ПРН 24. +             +                            

ПРН 25. +   +   + +               +  +                 
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