


2 
 

 

 
 



3 
 

 

 
 

       

ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою факультету менеджменту Миколаївського 

національного аграрного університету у складі: 

1. Шебаніна О.В. – доктор економічних наук, професор; 

2. Червен І.І. – доктор економічних наук, професор; 

3. Ключник А.В. – доктор економічних наук, професор; 

4.Тищенко С.І. – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з 

навчальної роботи 

5. Коваленко Г.В. – кандидат економічних наук, голова науково-методичної 

комісії факультету менеджменту 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 

1.Купчишина О.А. – заступник начальника Державної податкової інспекції у 

Центральному районі м.Миколаєва ГУДФС у Миколаївській області. 

2.Скорбіліна І.Б. – Начальник відділу ділової інформації і освітніх програм 

регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма не може бути повністю або частково відтвореною, тиражованою й 

розповсюдженою без дозволу Миколаївського національного аграрного університету.



4 
 

 

 
 

 

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 281 (074) «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 «Магістр» 

Магістр управитель з адміністративної діяльності 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

Тип диплому та 

обсяг ocвітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність 

акредитації 

Сертифікат про акредитацію (Серія УД  № 15005380) відповідно 

до рішення Акредитаційної комісії від 12 червня 2018 р. 

протокол № 130 (наказ МОН України від 20.06.2018 № 662).  

Термін дії сертифіката до 1 липня 2023 р. 

Цикл/рівень 8 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК).  

7 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання 

впродовж життя (EQF LLL).  

Другий цикл рамки кваліфікацій для Європейського простору 

вищої освіти (НРFQ EHEA ), другий (магістерський) рівень 

вищої освіти 

Передумови Наявність диплому про базову вищу освіту за освітнім ступенем 

«бакалавр» або освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

Мова(и) 

викладання 

 Українська. Окремі дисципліни викладаються іноземною мовою 

Термін дії освітньої 

програми 

Освітня програма діє строком до 01 липня 2023 року 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення  

опису програми 

www.mnau.edu.ua 

2. - Мета освітньої програми 



5 
 

 

 
 

Створення цілісної системи забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за 

другим (магістерським) рівнем в 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» 

Блоки 

Блок 1 «Місцеве самоврядування та розвиток територіальної 

громади» 

Блок  2 «Адміністративний менеджмент» 

Блок 3 «Розвиток сільських територій» 

Об’єкт вивчення: процеси управління та адміністрування  на 

основі галузевих особливостей для вирішення стратегічних 

завдань державних органів, підприємств, установ, організацій.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та 

вирішувати складні спеціалізовані теоретичні та практичні задачі 

у сфері  публічного управління та адміністрування. 

Теоретичний зміст предметної області: полягає у формуванні 

загальних та фахових компетентностей професіонала, які 

базуються на функціях і методології управління та розвитку 

публічного управління, визначаються знаннями з питань 

публічного адміністрування щодо застосування законів, 

принципів, методів, технологій та процедур в управлінні 

суб’єктами публічної сфери; набуттям вмінь та формуванням 

компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації 

повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного 

адміністрування, у тому числі для органів державної влади і 

місцевого самоврядування. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні 

методи дослідження; методи  наукового пізнання, моніторингу, 

аналітичної обробки інформації та інтерпретації інформації, 

забезпечення вироблення, прийняття та реалізації управлінських 

рішень, електронного урядування; сучасні інформаційні та 

комунікаційні бази даних.   

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні 

інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації 

управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення. 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра. 

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих 

положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з 

менеджменту та орієнтує на актуальні блоки, у рамках яких 

можлива подальша професійна та наукова кар’єра. 

Загальний обсяг даної програми 90,0 кредитів ЄКТС. 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра передбачає 

такі цикли підготовки:  
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- цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-

економічної підготовки (16,7%) - 15,0 кредитів ЄКТС ;  

- цикл професійної та практичної підготовки (66,6%) – 60,0 

кредитів ЄКТС;  

- практична підготовка та єдиний державний кваліфікаційний 

іспит/захист дипломної роботи  (16,7%) – 15,0 кредитів ЄКТС. 

Обов’язкові компоненти (66,6%) – 60,0 кредит ЄКТС; у т.ч.: - 

практична підготовка та єдиний державний кваліфікаційний 

іспит /захист дипломної роботи (16,7%) – 15,0 кредитів ЄКТС. 

Вибіркові компоненти (33,4%) – 30,0 кредитів ЄКТС. 

Наукова складова освітньо-професійної програми передбачає 

здійснення власних наукових досліджень під керівництвом 

наукових керівників з відповідним оформленням одержаних 

результатів у вигляді випускної магістерської дипломної 

роботи. Ця складова програми належить до  науково-дослідної 

самостійної діяльності, здійснюється здобувачами за 

індивідуальною формою навчання за допомогою 

консультування провідного викладача у вільний від занять 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 

Загальна освіта у галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування». Освітньо-професійна програма має три 

магістерських блоки: «Місцеве самоврядування та розвиток 

територіальної громади», «Адміністративний менеджмент», 

«Розвиток сільських територій». Акцент на здатності  

здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність під час 

управління процесами діяльності суб’єктів господарювання 

України різних форм власності та організаційно-правових 

форм. 

Ключові слова: публічне управління, адміністрування,   

управлінські завдання, управлінські рішення, комунікації, 

інноваційний розвиток, антикризове управління, умови 

невизначеності,  територіальне управління,  управління 

змінами, проектне управління,  корпоративне управління. 

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  
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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 

працевлаштування 

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 «магістр» 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): «Вищі посадові особи  

органів виконавчої влади» (код КП 1120.1); «Вищі посадові 

особи місцевих органів державної влади» (код КП 1120.2); 

«Вищі посадові особи  органів місцевого самоврядування» (код 

КП 1143.5); «Професіонали у сфері державної служби, 

маркетингу, ефективності господарської  діяльності, 

раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та 

інноваційної діяльності» (код КП 2419).  

Подальше 

навчання 

Можливість продовжувати освіту за третім (освітньо-

науковим/освітньо-творчим) рівнем вищої освіти. Набуття 

додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.    

5. – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, проблемно-орієнтоване 

навчання, самонавчання з застосуванням підручників та 

посібників з дисциплін, навчальних матеріалів системи 

дистанційного навчання, лекції та практичні заняття з 
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застосуванням інтерактивних технологій, індивідуальна робота 

з викладачами, участь у наукових дослідженнях.  

Оцінювання Поточне опитування, тестовий контроль, презентації, поточний 

та підсумковий контроль (письмові екзамени та заліки з 

урахуванням накопичених балів поточного контролю), курсова 

робота, звіти з практики. Державна атестація – складання 

єдиного  державного кваліфікаційного іспиту або підготовка та 

захист випускної  дипломної роботи. 

6. – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

 Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, 

опрацювання, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків 

між явищами та процесами.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні та 

генерувати нові ідеї. 

ЗК3. Здатність спілкуватися з представниками різних 

професійних груп та у міжнародному контексті. 

ЗК4. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з 

різних джерел та прийняття рішень. 

ЗК5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, а 

також приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК6. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 

працювати в команді та володіти навичками міжособистісної 

взаємодії. 

ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), 

соціально відповідально та громадянські свідомо. 

Фахові 

компетентності 

(ФК) 

ФК 1. Здатність  використовувати сучасні механізми управління  

соціальним розвитком при обґрунтуванні тенденцій розвитку 

суспільно-політичних процесів. 

ФК 2. Здатність самостійно аналізувати  суть політичних явищ 

і процесів та приймати виважені рішення, що сприятимуть 

подальшій демократизації українського суспільства, інтеграції 

його в світове співтовариство. 

ФК 3. Здатність демонструвати поглиблені знання у   галузі 

конституційного права та врядування.    

ФК 4. Здатність формувати систему  компетентностей щодо 

аналізу, оцінки і особливостей інтеграційних процесів та 

інституційного вдосконалення Європейського Союзу, адаптації 
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підприємств в умовах європейської інтеграції України. 

ФК 5. Здатність  формувати необхідну комунікативну 

спроможність в сферах професійного та ситуативного 

спілкування в усній і письмовій формах, навички практичного 

володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої 

діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними 

потребами.   

ФК 6. Здатність визначати технологію  управління суб’єктом 

публічної сфери, що є раціональною за ознаками досягнення 

мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з 

урахуванням особливостей цього суб’єкта. 

ФК 7. Здатність використовувати  в процесі публічного 

управління ефективних каналів комунікацій з метою 

налагодження співробітництва та ефективної взаємодії органів 

державної влади із суб’єктами громадянського суспільства. 

ФК 8.  Здатність використовувати сучасну систему знань про 

природу та теоретичні засади електронного врядування;    

технологію e-government у практиці публічного адміністрування, 

в тому числі при наданні державно-управлінських послуг. 

ФК 9. Здатність визначати закономірності у сфері фінансових 

відносин, роль публічних фінансів у соціально-економічній 

перебудові суспільства на шляху модернізації країни; сукупність 

заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з 

дійових важелів економічної політики держави. 

ФК 10. Здатність використовувати інформаційні матеріали для 

формування системи знань з методології, методики та 

організаційних основ державного регулювання економіки та 

економічної політики. 

ФК 11. Здатність розробляти проекти та управляти ними, 

виявляти ініціативу та підприємливість. 

ФК 12. Здатність застосовувати  сучасні підходи для аналізу 

ефективності  управління та планування розвитку територій, а 

також реалізації регіональної соціально- економічної політики. 

ФК 13. Здатність до вивчення та пошуку шляхів вирішення 

проблеми ефективного використання обмежених ресурсів 

аграрних підприємств усіх форм власності та видів для 

максимального задоволення потреб людини. 

ФК 14. Здатність аналізувати методологічні засади організації 

наукових досліджень, визначати їх сутність та роль,       основні 

види, суб’єкти та рівні реалізації результатів наукових 

досліджень. 

ФК 15. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати 

умови їх реалізації; встановлювати критерії, за якими 
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організація визначає подальший напрям розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани. 

ФК 16.Здатність складання змістовного опису моделі та 

здійснення моделювання економічних процесів; здатність 

визначати принципи застосування моделювання у дослідженні 

економічних систем.  

ФК 17. Здатність демонструвати і використовувати на практиці 

теоретичні знання закономірностей природи   економічної 

безпеки, розуміння її загальних ознак і характерних рис; 

досліджувати актуальні проблеми економічної безпеки 

сучасних підприємств. 

ФК 15. Здатність самостійно приймати складні управлінські 

рішення в галузі управління змінами на підприємстві при 

непередбачуваних обставинах, у т.ч. в умовах обмеженого 

доступу до інформації, з використанням наукових методів 

управління формувати пропозиції щодо подальшого розвитку 

підприємства. 

ФК 16. Здатність демонструвати поглиблені знання щодо 

основних положень державної антимонопольної політики; 

методів державного регулювання конкуренції та монополій; 

правових засад відповідальності за порушення законодавства  

щодо захисту економічної конкуренції; правових засад захисту 

національного товаровиробника від несприятливої іноземної 

конкуренції. 

 За блоком «Місцеве самоврядування та розвиток 

територіальної громади» 

ФКМС 17. Здатність використовувати систему прийомів, 

методик і способів організації роботи публічних державних 

органів та місцевого самоврядування; визначати конституційні, 

правові, територіальні, організаційні, соціальні, матеріальні, 

фінансові основи місцевого самоврядування. 

ФКМС 18. Здатність визначати пріоритетні напрями та 

обґрунтовувати ефективні важелі і механізми вирішення 

проблем подолання депресивності сільських районів, 

диверсифікації їх економічної бази та створення соціально 

привабливих і екологічно безпечних умов життя для сільського 

населення; оцінювати стан розвитку сільських територій з 

економічної, соціальної, екологічної точки зору.   

ФКМС 19. Здатність на основі інформаційного забезпечення  

моделювати  програми з оцінки потреб територіальної громади, 

адаптувати форми і методи, які застосовують з метою активізації 

діяльності  громади задля вирішення соціальних проблем.   

ФКМС 20. Здатність використовувати спеціальні знання, 

спрямовані вирішувати еколого-економічні проблеми, виходячи 
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з національних і міжнародних інтересів; обґрунтовувати 

напрями регіонального природокористування з визначенням їх 

екологічної і соціально-економічної ефективності. 

 За блоком «Адміністративний менеджмент» 

ФКАМ 17. Здатність планувати й організовувати творчу 

роботу в команді, керувати розвитком фахівців, досягати мети 

організації через формування висококваліфікованого, 

креативного та конкурентоспроможного на ринку праці 

фахівця. 

ФКАМ 18. Здатність здійснювати аналіз конфліктних ситуацій, 

об’єктивних і суб’єктивних чинників конфлікту; конструктивно 

розв’язувати конфлікти в основних сферах професійної 

діяльності. 

ФКАМ 19. Здатність застосовувати  методи  стратегічного 

управління населенням, депутатським корпусом, органами 

самоврядування, громадою міста, засобами масової інформації, 

як основи забезпечення досягнення стратегічних цілей 

підприємства.    

ФКАМ 20. Здатність розробляти заходи щодо організації та 

здійснення публічних закупівель, порядку проведення процедур 

закупівель. 

 За блоком «Розвиток сільських територій» 

ФКРСТ 17. Здатність правильно визначати особливості 

інституційно-правового та фінансового забезпечення 

міжрегіонального, транскордонного  та регіонального 

співробітництва; досліджувати європейський досвід розвитку 

транскордонних регіонів та функціонування нових форм 

транскордонного співробітництва.    

 ФКРСТ 18. Здатність здійснювати вибір ефективних форм 

інвестування у відповідності до стратегічних напрямків 

інвестиційної діяльності регіону; проводити аналіз і здійснювати 

економічне і фінансове обґрунтування доцільності реальних та 

фінансових інвестицій. 

ФКРСТ 19. Здатність розраховувати потребу в інвестиційних 

інноваціях; здійснювати заходи по впровадженню економічно 

обґрунтованих інновацій розвитку сільських територій; 

здійснювати моніторинг інновацій; розраховувати ефективність 

проектів; виконувати економічне оцінювання нововведень. 

ФКРСТ 20. Здатність використовувати економічні та 

адміністративні методи охорони навколишнього середовища та 

раціонального використання природних ресурсів; здійснювати 

екологічну експертизу довкілля; запроваджувати механізми 

управління природоохоронною діяльністю на національному 
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рівні.    

7. – Програмні результати навчання (ПРН) 

 ПРН 1. Застосовувати методи вивчення впливу соціально-

економічних перетворень на досягнення поставлених цілей,   

опанування навичок аналізу соціальних проблем 

функціонування і розвитку економіки. 

ПРН 2. Формувати систему компетентностей щодо самостійного 

критичного аналізу політичних процесів та оцінки їх впливу на 

політичні рішення. 

ПРН 3. Використовувати отримані знання стосовно 

конституційного захисту прав і свобод людини та громадянина;     

аналізувати зміст відповідних нормативно-правових актів та 

практику їх застосування;  розуміти співвідношення загального 

та особливого в організації й функціонуванні публічно-правових 

інститутів різних країн. 

ПРН 4. Аналізувати сучасні явища і процеси в сфері 

європейських відносин і права.    

ПРН 5. Використовувати сучасні підходи до публічного 

управління та адміністрування, нормативно-правові акти, що 

регулюють сферу публічного управління та адміністрування, 

застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, 

міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур. 

ПРН 6. Застосовувати концепції, методи та інструменти   

ділових комунікацій у професійній сфері, вміти використовувати 

сучасні інформаційно-комунікаційні технології для забезпечення 

процесу публічного адміністрування.  

ПРН 7. Визначати пріоритетні напрями впровадження 

електронного урядування та розвитку електронної демократії;    

організовувати обробку документації з метою здійснення 

інформаційного забезпечення органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування, установи або організації засобами 

сучасних інформаційно- комунікаційних технологій.   

ПРН 8.   Ефективно використовувати навички  бюджетного 

планування на макрорівні; оцінювати ефективність 

використання бюджетних коштів; аналізувати основні проблеми 

розбудови публічних фінансів в сучасних умовах розвитку 

вітчизняної економіки. 

ПРН 9.  Науково обґрунтовувати загальні основи і тенденцій 

державного регулювання економіки та економічної політики, 

форм, методів і засобів впливу держави на соціально – 

економічний розвиток країни, принципів і середовища 
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здійснення практичної управлінської діяльності держави, 

методів впливу держави на соціально – економічні процеси; 

методології соціально – економічного прогнозування та 

програмування економічного та соціального розвитку. 

ПРН 10. Обирати концепцію корпоративного управління 

відповідно до умов та специфіки функціонування, здійснювати 

корпоративне управління на основі національних та 

міжнародних стандартів. 

ПРН 11. Аналізувати тенденції соціально-економічного розвитку 

регіонів та ідентифікувати фактори, які їх визначають;    

застосовувати вітчизняний та зарубіжний досвід планування 

розвитку територій, визначати проблеми та напрями 

перспективного розвитку міст і регіонів.   

ПРН 12.  Ефективно використовувати сучасні ефективні засоби 

роботи з науковою та навчально-методичною літературою; 

оформляти і представляти результати науково-дослідницької і 

науково-прикладної роботи у відповідності із нормативними 

документами та стандартами.  

ПРН 13. Демонструвати знання вимог до структурування 

проекту, правил підготовки кошторису і бюджету проекту, 

особливостей календарних графіків виконання проекту; вміння 

управляти проектом на всіх стадіях розвитку його життєвого 

циклу, використовуючи сучасні інформаційні технології.   

ПРН 14.   Проводити змістовний аналіз проблеми управління 

безпекою економічних систем різного рівня та призначення,   

здійснювати перехід до формалізованого опису проблеми 

безпеки у вигляді математичної моделі (або комплексу моделей),   

володіти методами прогнозування економічної безпеки,   

здійснювати оцінку рівня економічної безпеки та оцінку рівня 

окремих загроз економічної безпеки. 

ПРН 15.   Здійснювати керівництво індивідуальними, груповими 

та організаційними змінами, процесом змін на різних етапах 

життєвого циклу підприємства; застосовувати прийоми 

подолання конфліктів у процесі змін;  проводити моніторинг та 

аналіз процесу змін. 

ПРН 16. Демонструвати вміння орієнтуватись в 

антимонопольному та конкурентному законодавстві; визначати 

положення субєкта господарювання у конкурентному 

середовищі;  використовувати надані законодавством 

можливості для захисту від антиконкурентної діяльності або 

недобросовісної конкуренції. 

 За блоком «Місцеве самоврядування та розвиток 

територіальної громади» 

ПРН 17.1. Організовувати колективну працю з досягнення цілей 
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організації, розподіляти повноваження, створювати та 

підтримувати організаційну культуру; проводити колективні 

наради та переговори, узгоджувати інтереси всіх учасників з 

цілями та завданнями щодо управління розвитком підприємства. 

 Орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, які 

здійснюють політико-правове регулювання діяльності органів 

місцевого самоврядування; готувати управлінські рішення на 

рівні місцевого самоврядування. 

ПРН 18.1. Обґрунтовувати напрями розвитку й удосконалення 

виробничої й соціальної інфраструктури села;  організовувати 

співпрацю членів громади, адміністративний корпус сільських 

органів самоврядування та економічних суб’єктів; формувати 

механізм залучення матеріальних, фінансових, трудових і інших 

ресурсів для соціального розвитку села.  

ПРН 19.1. Демонструвати розуміння і вміння використовувати 

особливості політичних технологій у процесі управління 

громадами; бути спроможними використовувати систему 

комунікацій з громадськістю,  володіти технологією розробки 

стратегії розвитку  громади. 

ПРН 20.1. Проводити оцінку вартості природних ресурсів;  

розраховувати збитки від забруднення довкілля (повітря, води, 

ґрунтів та ін.); розраховувати ефективність впроваджуваних 

природоохоронних заходів. 

 За блоком «Адміністративний менеджмент» 

ПРН 17.2. Застосовувати методи та евристичні прийоми 

активізації творчого мислення; складати схеми прийняття 

рішень в інноваційному процесі; формувати загальну модель 

створення команди; 

ПРН 18.2. Демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та 

впливати на їх поведінку, володіти різними способами 

вирішення конфліктних ситуацій. 

ПРН 19.2. Застосовувати методи впливу Паблік рилейшнз на 

громадську думку;  прогнозувати та вивчати громадську думку;  

формувати інформаційні очікування різних контактних груп;  

організовувати і проводити комунікаційні заходи: прес-

конференції, брифінги, презентації, круглі столи. 

ПРН 20.2. Роз’яснювати окремі положення законодавства щодо 

здійснення процедур публічних закупівель; проводити 

переговорну процедуру закупівлі; обґрунтовувати відмову в 

участі у процедурі закупівлі та відхилення пропозиції 

конкурсних торгів. 

 За блоком «Розвиток сільських територій» 

ПРН 17.3. Розраховувати локальні та регіональні індикатори 
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сталого розвитку, здійснювати моніторингові дослідження 

природних і соціально-економічних систем, обґрунтовувати 

рішення, пов’язані з їх розвитком, формувати плани дій для 

збалансованого розвитку регіонів, а також впроваджувати 

рішення, необхідні для забезпечення сталого розвитку в умовах 

міжрегіонального, транскордонного та регіонального 

співробітництва.   

ПРН 18.3. Володіти методикою розробки бізнес- планів 

реальних інвестиційних проектів; здійснювати розрахунки 

ефективності інвестиційних проектів. 

 ПРН 19.3. Розраховувати потребу в інноваційних інвестиціях, 

здійснювати заходи по впровадженню економічно 

обґрунтованих інновацій, уміння здійснювати моніторинг 

інновацій, розраховувати ефективність проектів, виконувати 

економічне оцінювання нововведень у розвитку сільських 

територій. 

ПРН 20.3. Застосовувати  нормативну базу, що регламентує 

суспільні відносини в галузі екологічного планування та  

управління природоохоронною діяльністю; визначати місце 

екологічного планування та програмування в системі 

спеціальних еколого-управлінських функцій. 

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 
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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-

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 споживачів 

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 студентів. 

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 вузівська система «антиплагіат».  

9. - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

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

про освітні програми, навчальну, наукову та виховну діяльність, 
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мобільність 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-

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». 

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 закладами вищої освіти 
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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 другого (магістерського) 

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 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 

Дисципліни циклу професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки 

ОК 1. Соціальний розвиток 3,0 Залік 

ОК 2. Політичні інститути і процеси 3,0 Залік  

ОК 3.  Право, Конституція та врядування 3,0 Екзамен  

ОК 4. Інституційні основи ЄС 3,0 Залік  

ОК 5. Іноземна мова професійної комунікації 3,0 Екзамен  

ОК 6*. Фізичне виховання* 3,0* Залік*  

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки  

ОК 7. Публічне управління та адміністрування 5,0 Екзамен  

ОК 7.1 у тому числі курсова робота з дисципліни  

«Публічне управління та адміністрування» 

1,0 Курсова робота 

ОК 8. Комунікації в публічному адмініструванні   3,0 Екзамен  

ОК 9. Електронне врядування 3,0 Залік  

ОК 10. Публічні фінанси 3,0 Екзамен  

ОК 11. Державне регулювання економіки та 

економічна політика 

3,0 Екзамен  

ОК 12. Управління та оцінка проектів 3,0 Екзамен  

ОК 13. Управління та планування розвитку 

територій 

4,0 Екзамен  

ОК 13.1. у тому числі курсова робота з дисципліни 

«Управління та планування розвитку 

територій» 

1,0 Курсова робота 

ОК 14. Аграрна політика 3,0 Екзамен  

ОК 15. Методологія і організація наукових 

досліджень 

3,0 Залік  

Цикл практичної  підготовки 

ОК 16. Науково-педагогічна практика із методології 

та організації наукових досліджень 

3,0 Диференційований  

залік  

ОК 17. Виробнича практика «Публічне управління 
та адміністрування» 

3,0 Диференційований  
залік  

ОК 18. Виробнича практика  з електронного 

врядування 

3,0 Диференційований  

залік  

ОК 19. Практика з фаху / Переддипломна практика 3,0 Диференційований  

залік  

Державна атестація 

ОК 20. Випускна дипломна робота / єдиний 

державний кваліфікаційний іспит 

3,0 Захист випускної 

дипломної роботи / 

складання єдиного 

державного 
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кваліфікаційного іспиту 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 60,0 х 

Вибіркові компоненти освітньої програми 

Цикл навчальних дисциплін  професійної та практичної підготовки 

ВК 1.1 Аналіз і контроль підприємства 3,0 Залік  

ВК 1.2 Моделювання економіки 

ВК 2.1 Корпоративне управління 3,0 Екзамен  

ВК 2.2 Трансфер технологій 

ВК 3.1 Управління соціальною та економічною 

безпекою 

3,0 Залік  

ВК 3.2 Концепція розвитку підприємства 

ВК 4.1 Управління змінами 3,0 Екзамен  

ВК 4.2 Креативний менеджмент 

ВК 5.1 Державний контроль у сфері економічної 

конкуренції 

3,0 Залік  

ВК 5.2 Оцінка і складання балансу 

ВК 6.1 Бізнес-логістика 3,0 Залік  

ВК 6.2 Організація та проектування логістичних 

систем 

 Усього за вибірковими цикловими 

дисциплінами 

18,0 х 

Цикл навчальних дисциплін  за вибором блоку 

 1 «Місцеве самоврядування та розвиток територіальної громади» 

ВБ 1.1 Організаційна культура 3,0 Залік 

ВБ 1.2. Місцеве самоврядування 3,0 Залік  

ВБ 1.3. Розвиток громад 3,0 Залік  

ВБ 1.4. Економіка природокористування і охорони 

довкілля 

3,0 Екзамен  

 Усього  12,0 х 

2 «Адміністративний менеджмент» 

ВБ 2.1. Креативний менеджмент 3,0 Залік  

ВБ 2.2. Культура поведінки у конфліктних ситуаціях 3,0 Залік  

ВБ 2.3. Паблік-рилейшинз 3,0 Залік  

ВБ 2.4. Публічні закупівлі 3,0 Екзамен  

Усього  12,0 х 

3 «Розвиток сільських територій» 

ВБ 3.1. Міжрегіональне, транскордонне та 

регіональне співробітництво 

3,0 Залік  

ВБ 3.2. Інвестиційно-інноваційні процеси розвитку 

сільських територій 

3,0 Залік  

ВБ 3.3. Потенціал сільських територій 3,0 Залік  

ВБ 3.4. Інвестиційний клімат регіону 3,0  Екзамен 

Усього  12,0 х 

Загальний обсяг вибіркових компонент 30,0 х 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90,0 х 

* факультативні заняття (за рахунок вільного часу здобувачів вищої освіти) 
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2.2. Структурно-логічна схема ОП 

Вивчення компонент освітньо-професійної програми другого (магістерського) 

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. 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Випускна 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 або захисту  дипломної роботи 

та завершується видачею документу встановленого зразка (диплому) про присудження 

йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: «Магістр управитель з 

адміністративної діяльності». 

Атестація здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть 

включатися представники роботодавців та їх об’єднань. Атестація здійснюється 

відкрито і публічно.  

Процедура перевірки на плагіат визначається ВНЗ. 

 

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). 

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

введення в дію методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої 

освіти».  

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. 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


Таблиця 1 Структурно-логічна схема вивчення компонент освітньо-професійної програми другого (магістерського) 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 

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

ОК 3. Право, Конституція та врядування 

ОК 5. Іноземна мова професійної комунікації 

ОК 7. Публічне управління та адміністрування 

ОК 7.1. Курсова робота з дисципліни «Публічне 

управління та адміністрування» 

ОК 8. Комунікації в публічному адмініструванні   

ОК 15. Методологія і організація наукових 

досліджень 

ВК 1.1. **Аналіз і контроль підприємства 

ВК 1.2. **Моделювання економіки 

ВК 6.1. **Бізнес-логістика 

ВК 6.2. **Організація та проектування логістичних 

систем 

ОК 6* Фізичне виховання* 

ОК 1. Соціальний розвиток 

ОК 2. Політичні інститути і процеси  

ОК 11. Державне регулювання економіки та 

економічна політика 

ОК 13. Управління та планування розвитку 

територій 

ОК 13.1. Курсова робота з дисципліни «Управління 

та планування розвитку територій» 

ОК 14.  Аграрна політика 

ВК 2.1. **Корпоративне управління  

ВК 2.2. **Трансфер технологій 

ВК 5.1.**Державний контроль у сфері економічної 

конкуренції 

ВК 5.2.**Оцінка і складання балансу 

ОК 4. Інституційні основи ЄС 

ОК 9. Електронне врядування 

ОК 10. Публічні фінанси 

ОК 12. Управління та оцінка проектів 

ВК 3.1. **Управління соціальною та 

економічною безпекою 

ВК 3.2. **Концепція розвитку підприємства 

ВК 4.1. **Управління змінами 

ВК 4.2. **Креативний менеджмент 

ВБ 1.1.   

Організаційна 

культура 

ВБ 2.1.  
Креативний 

менеджмент 

ВБ 3.1.  

Міжрегіональне, 

транскордонне 

та регіональне 

співробітництво 

ВБ 1.2.   

 Місцеве 

самовряду- 

вання 

ВБ 2.2.    

Культура 

поведінки у 

конфліктних 

ситуаціях 

ВБ 3.2.  

Інвестиційно-

інноваційні 

процеси 

розвитку 

сільських 

територій  

 

ВБ 1.3.  

Розвиток 

громад 

ВБ 1.4.  

Економіка 

природокор

истування і 

охорони 

довкілля 

ВБ 2.3.  

Паблік-

рилейшинз 

ВБ 2.4.   

Публічні 

закупівлі 

 

ВБ 3.3. 

Потенціал 

сільських 

територій 

ВБ 3.4.  

Інвестиційни

й клімат 

регіону 

ОК 16.Науково-педагогічна практика із 

методології та організації наукових досліджень  

ОК 17.Виробнича практика з  публічного 

управління та адміністрування 

ОК 19. Практика з фаху/Переддипломна практика 

 

  

 

ОК 18.  Виробнича практика з електронного 

врядування 

ОК 20.  Випускна дипломна робота / 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 другого 

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

(за 8-м рівнем) 

Класифіка-ція 

компетент- 

ностей за НРК 

Знання 

Зн1 Спеціалізовані 

концептуальні знання, 

що включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або галузі 

знань і є основою для 

оригінального 

мислення та 

проведення 

досліджень     

Зн2  Критичне 

осмислення проблем у 

галузі та на межі 

галузей знань 

 

 

Уміння/навички 

Ум1Спеціалізовані 

уміння/навички розв’язання 

проблем, необхідні для 

проведення досліджень та/або 

провадження інноваційної 

діяльності з метою розвитку 

нових знань та процедур  

Ум2 Здатність інтегрувати 

знання та розв’язувати складні 

задачі у широких або 

мультидисциплінарних 

контекстах 

Ум3 Здатність розв’язувати 

проблеми у нових або 

незнайомих середовищах за 

наявності неповної або 

обмеженої інформації з 

урахуванням аспектів 

соціальної та етичної 

відповідальності 

Комунікація 

 

К1 Зрозуміле і недвозначне 

донесення власних знань, 

висновків та аргументації 

до фахівців і нефахівців, 

зокрема, до осіб, які 

навчаються    

Автономія і відповідальність 

 

АВ1 Управління робочими або навчальними 

процесами, які є складними, 

непередбачуваними та потребують нових 

стратегічних підходів  

АВ2 Відповідальність за внесок до 

професійних знань і практики та/або 

оцінювання результатів діяльності команд та 

колективів  

АВ 3 Здатність продовжувати навчання з 

високим 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  
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 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. ЗН1  К2 АВ1 
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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

М
С

 

1
7

.1
 

Ф
К

М
С

 

1
8

.1
 

Ф
К

 

М
С

1
9

.1
 

Ф
К

М
С

 

2
0

.1
 

Ф
К

А
М

 

1
7

.2
 

Ф
К

А
М

 

1
8

.2
 

Ф
К

А
М

 

1
9

.2
 

Ф
К

А
М

 

2
0

.2
 

Ф
К

Р
С

Т
 

1
7

.3
 

Ф
К

Р
С

Т
 

1
8

.3
 

Ф
К

Р
С

Т
 

1
9

.3
 

Ф
К

Р
С

Т
 

2
0

.3
 

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. 1 +   +   + +   +     +          +       + +            

ПРН 18.1 +                           +      + +           

ПРН 19.1 +     + +  +         +                  +          

ПРН 20.1 +     + +          +        +            +         

ПРН 17. 2 +                                     +        

ПРН 18.2 +                                     + +       

ПРН 19.2 +             +  +                        +      

ПРН 20.2 +              +     +                     +     

ПРН 17. 3 +                                         +    

ПРН 18.3 +    +                 +                    + +   

ПРН 19.3 +        +            +                       +  

ПРН 20.3 +                                            + 
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