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1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

«Публічне управління та адміністрування» 
 

1.1. Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти  

Український державний університет науки і технологій 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь – магістр.  

Кваліфікація – магістр публічного управління та 

адміністрування. 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Публічне управління та адміністрування 

Тип диплому та обсяг  

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, кредитів ЄКТС – 90, термін 

навчання 1рік 4 місяця. 

Наявність акредитації Не акредитувалася 

Рівень НРК України – 7 рівень / другий (магістерський) рівень 

Передумови Наявність 6 рівня освіти НРК першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. Вимоги до вступу визначаються правилами 

прийому на здобуття ОС магістра. 

Мова(и) викладання Українська мова.  

Термін дії освітньої  

програми 

Щорічний перегляд. 

Інтернет-адреса  

постійного розміщення  

опису освітньої  

програми 

http://pk.diit.edu.ua/?view=static&id=49 – для здобуття ОС 

«магістр» 

 

1.2 - Мета освітньої програми 

Забезпечення підготовки висококваліфікованих, відповідальних фахівців з публічного 

управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, 

творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати публічні 

послуги з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і 

свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів. 

1.3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область Об’єкти вивчення: принципи і закономірності 

функціонування системи публічного управління та 

адміністрування як сукупності інститутів державного 

управління, місцевого самоврядування, громадянського 

суспільства відповідно до покладених на них функцій і 

повноважень; відносини, явища, процеси, моделі та механізми, 

що характеризують прояви публічного управління та 

адміністрування на вищому, центральному, регіональному та 

місцевому рівнях.  

Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та 

адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування. 

Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції 
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(теорії) публічного управління та адміністрування на вищому, 

центральному, регіональному та місцевому рівнях управління. 

Методи, методики та технології: наукового пізнання, 

управління та прийняття рішень, аналітичної обробки 

інформації, інституціонального, інструментального, 

функціонального, організаційно-технологічного та правового 

забезпечення, електронного урядування, системного аналізу, 

моделювання, прогнозування та проєктування.  

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні 

інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації 

управлінських рішень, спеціалізоване програмне 

забезпечення 

Орієнтація освітньої  

програми 

Освітньо-професійна  

 

Основний фокус 

освітньої програми  

Спеціальна освіта у сфері публічного управління та 

адміністрування. 

Ключові слова: публічне управління, адміністрування, 

персонал, місцеве самоврядування, менеджмент, сталий 

розвиток, управлінські рішення, бізнес-проект, публічні 

послуги. 

Особливості 

програми 

Підготовка фахівців, здатних використовувати набуті 

компетентності в межах професійної діяльності. 

1.4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

відповідно до 

«Класифікації видів 

економічної 

діяльності ДК 

003:2010» 

Національного 

класифікатора 

України 

1. Секція М. «ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ»: 

- 70 Діяльність головних управлінь; консультування з 

питань керування; 

- 72 Наукові дослідження та розробки; 

 

- 2. Секція O. «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; 

ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»:,  

- 84.1 Державне управління загального характеру; 

соціально-економічне управління; 

- 84.2 Надання державних послуг суспільству в цілому; 

- 84.3 Діяльність у сфері обов'язкового соціального 

страхування; 

3. Секція Р. «ОСВІТА»: 

- 85.4 Вища освіта; 

- 84.2 Надання державних послуг суспільству в цілому; 

- 84.3 Діяльність у сфері обов'язкового соціального 

страхування; 

4. Секція Q. «ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ» 

- 86.1 Діяльність лікарняних закладів; 

5. Секція S. «НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ» 
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94 Діяльність громадських організацій. 

Подальше навчання Здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 

освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 

дорослих. 

1.5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Основними формами організації освітнього процесу є 

навчальні заняття, самостійна робота (зокрема, з 

використанням технологій дистанційного навчання), 

практична підготовка, контрольні заходи. 

Освітній процес реалізується шляхом залучення проблемних, 

інтерактивних, проєктних, інформаційно-комп’ютерних, 

саморозвиваючих, колективних та інтегративних, 

контекстних технологій навчання.  

Оцінювання  Контрольні заходи у межах навчальних дисциплін ОП 

проводяться  відповідно  до   «Положення про організацію 

освітнього процесу в університеті» 

(http://diit.edu.ua/upload/files/shares/navch-

metod/Polozhennya_pro_organIzatsIyu_osvItnogo_protsesu.pdf) та 

згідно з вимогами робочих програмам дисциплін. Система 

оцінювання знань за ОП, що діє в університеті дозволяє 

перевірити досягнення програмних результатів навчання. 

Поточним контролем встановлюється якість засвоєння 

студентом навчального матеріалу під час проведення лекцій, 

практичних, семінарських занять, консультацій та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Завданням 

модульного контролю є оцінювання компетентностей, набутих 

під час засвоєння окремого модуля (дисципліни). Підсумковий 

контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання здобувачів вищої освіти на певному рівні вищої освіти 

або на окремих завершених етапах. Підсумковий контроль 

включає семестровий контроль та атестацію здобувача вищої 

освіти. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

здійснюється за конвертаційною шкалою – «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно»); 100-бальною; шкалою ECTS (А, 

В, С, D, Е, F, FX). 

1.6. Програмні компетентності 

Інтегральна  

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування та/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, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

ЗК3. Здатність розробляти та управляти проєктами в публічній 

сфері.  

ЗК4. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні.  
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ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення на основі 

діючих правових норм із використанням сучасних 

комунікаційних технологій.  

ЗК6. Здатність до професійного спілкування іноземною мовою. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК8. Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для 

вдосконалення існуючих та розроблення нових систем. 

ЗК9. Уміти дотримуватися професійних етичних норм, 

зберігати та відстоювати загальнолюдські моральні та культурні 

цінності, кращі традиції українського народу. 

ЗК10. Уміти організовувати свою професійну діяльність, 

раціонально використовувати робочий час за умов збереження 

власного фізичного, соціального, психічного та духовного 

здоров'я і здоров'я свого оточення, прихильності безпеці. 

ЗК11. Здатність до комунікації, суспільної взаємодії,  

співробітництва з представниками різних соціальних і 

професійних груп.  
ЗК12. Здатність до раціональної критики та самокритики, 

конструктивної реакції на зауваження 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (СК) 

 

СК1. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, 

співробітництво, попереджати та розв’язувати 

конфлікти.СК2. Здатність розробляти та організовувати 

діяльність органів публічного управління на сучасних засадах 

електронного урядування. 

СК3. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських процесів із використанням 

сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема 

розробляти заходи щодо впровадження електронного 

урядування в різних сферах публічного управління та 

адміністрування. 

СК4. Здатність визначати показники сталого розвитку на 

вищому, центральному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях. 

СК5. Здатність представляти органи публічного управління у 

відносинах з іншими державними органами та органами 

місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 

підприємствами, установами і організаціями незалежно від 

форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні 

комунікації з ними. 

СК6. Здатність здійснювати професійну діяльність з 

урахуванням потреб забезпечення національної безпеки 

України, прав і свобод людини, неприпущення дискримінації. 

СК7. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-

правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, 

надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на 

різних рівнях публічного управління та адміністрування. 

СК8. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку 

соціально-економічних систем на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

СК9. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність 

у сфері публічного управління та адміністрування. 
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СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з 

урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 

CR11. Здатність застосовувати основи педагогіки та психології 

в освітньому процесі в закладах вищої школи. 

СК12. Здатність розробляти і впроваджувати інноваційні 

проєкти на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування. 

1.7. Програмні результати навчання (ПРН) 

Програмні 

результати навчання 

(ПРН) 

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й 

аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття 

управлінських рішень. 

РН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та 

адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти 

правові колізії та проблеми, в тому числі, в галузі правової 

охорони інтелектуальної власності, розробляти проєкти 

нормативно-правових актів для їх усунення. 

РН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти 

попереджати й нейтралізувати виклики і загрози 

національним інтересам України в межах своєї професійної 

компетенції. 

РН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, 

цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення 

для розв’язання складних задач публічного управління та 

адміністрування. 

РН05. Визначати пріоритетні напрями впровадження 

електронного урядування та розвитку електронної демократії. 

РН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, 

ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, 

застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, 

міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації 

управлінських та загальноорганізаційних структур. 

РН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні 

документи щодо розвитку публічного управління, 

використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а 

також методи командної роботи. 

РН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, 

аргументувати свою позицію, використовувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного 

управління та адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм, прихильності 

безпеці. 

РН09. Спілкуватися іноземною мовою на професійну 

тематику, обговорювати проблеми публічного управління та 

результати досліджень.  

РН10. Представляти органи публічного управління й інші 

організації публічної сфери та презентувати для фахівців і 

широкого загалу результати їх діяльності. 
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РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з 

урахуванням питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та 

ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів рішень. 

РН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні 

дослідження у сфері публічного управління та 

адміністрування, включаючи аналіз проблематики, 

постановку цілей і завдань, вибір та використання 

теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його 

результатів, формулювання обґрунтованих висновків. 

РН13. Ініціювати, розробляти та організовувати 

впровадження інноваційних проєктів на різних рівнях 

публічного управління та адміністрування. 

РН14. Розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та 

впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик 

діяльності органів публічного управління та інших 

організацій публічної сфери.  

РН15. Розробляти та викладати спеціальні навчальні 

дисципліни з питань публічного управління та 

адміністрування у закладах вищої освіти. 

1.8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні 

працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями.  

Група, що забезпечує реалізацію освітньо-професійної 

програми, відповідає ліцензійнім умовам провадження 

освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні віщої 

освіти. До складу групи входять 5 науково-педагогічних 

працівників, серед них: доктор наук з державного управління, 

що має звання професор; доктор наук з державного 

управління, що має звання доцент; доктор історичних наук, 

що має звання професор; кандидат наук з державного 

управління, що має звання доцент; кандидат економічних 

наук, що має звання доцент. 

3 метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять стажування. 

Для підвищення практичної спрямованості навчального 

процесу до проведення лекційних занять залучаються 

провідні фахівці-практики. 

Матеріально-технічне  

забезпечення 

Ресурсна база для організації освітнього процесу 

представлена наступним: 

- спеціалізовані аудиторії, 

- тематичні кабінети; 

- навчальні лабораторії; 

- комп’ютерні класи; 
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- мультимедійне обладнання; 

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет. 

Каф. Економіка та менеджмент: 

http://diit.edu.ua/faculty/emt/kafedra/ etmt/material_base 

Інформаційне та  

навчально-методичне  

забезпечення 

- електронний репозитарій наукових і методичних видань: 

https://library.diit.edu.ua/uk.;  

- on-line MOODLE: http://library.diit.edu.ua/login/index.php; 

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  

- наукова бібліотека, читальні зали;  

- корпоративна пошта;  

- навчальний план;  

- графіки навчального процесу;  

- програми та робочі програми дисциплін;  

- методичні вказівки до практичних та семінарських занять;  

- дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної 

роботи студентів з дисциплін;  

- програми практик;  

- критерії оцінювання рівня підготовки;  

- пакети комплексних контрольних робіт. 

1.9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна  

мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників у вітчизняних ЗВО-партнерах 

Міжнародна кредитна  

мобільність 

Можливість укладання угод  про міжнародну мобільність, 

про подвійне дипломування, про тривалі міжнародні проєкти, 

що передбачають навчання студентів тощо 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Підготовка іноземців здійснюється згідно із Законами 

України «Про вищу освіту», постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання 

набору для навчання іноземців та осіб без громадянства» (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 118 від 

01.03.2017 р.), наказом Міністерства освіти і науки України 

від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації 

набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без 

громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (зі змінами 

№ 116.7 від 11.08.2017 р.). Наявність в університеті відділу 

міжнародних зав’язків, відділу з роботи з іноземними 

студентами, гуртожитку та інформаційного пакету для 

іноземних студентів. 

  

http://diit.edu.ua/faculty/emt/
http://diit.edu.ua/faculty/emt/kafedra/etmt/material_base
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2 ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 
 

2.1 Перелік компонентів 

 

Таблиця 1 

 

Код освітньої 

компоненти 

Компоненти освітньої програми Кількість 

кредитів  

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

1.1. Цикл загальної підготовки (ЗП) 

ОК 1 Іноземна мова в професійній 

діяльності 

6 іспит 

ОК 2 

 

Публічна комунікація та ділова 

мова                                                                   

3 

 

залік 

 

ОК 3 Фізичне виховання 4 залік 

    

1.2. Цикл професійної підготовки (ПП) 

ОК 4 Правові основи публічного 

управління 

4 іспит 

ОК 5 Публічна служба  4 іспит 

ОК 6 Економіка та врядування 3 залік 

ОК 7 Аналіз публічної політики 3 залік 

ОК 8 Стратегічне управління в 

діяльності органів публічної влади 

3 залік 

ОК 9 Публічні послуги 4 іспит 

ОК 10 Управління проєктами в публічній 

сфері 

3 залік 

ОК 11 Уведення в наукову діяльність 4 залік 

ОК 12 Організація діяльності органів 

публічної влади 

                            

4 

             

іспит 

ОК 13 Публічне управління в країнах ЄС 3 іспит 

ОК 14 Технології електронного 

урядування та е-демократія 

3 залік 

ОК 15 Практика за фахом  5 залік 

ОК 16 Комплексний кваліфікаційний 

іспит   

0 іспит 

ОК 17 Підготовка та захист 

кваліфікаційної роботи  

 

15                      

 

публічний захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:                           67 
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2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

2.1. Цикл загальної підготовки 

 

1 2 3 4 

ВК16.1 Інтелектуальна власність    

ВК16.2 Інноваційній розвиток 

підприємств 

3 залік 

ВК16.3   Управління змінами на транспорті    

ВК17.1 Охорона праці в галузі та 

цивільний захист 

  

ВК 17.2 Безпека виробничих процесів  3 іспит 

ВК 17.3  Небезпеки сучасного світу    

ВК 16.7 Історія і теоретичні основи 

децентралізації влади в Україні   

  

ВК 16.8  Психологія управління  4 залік 

ВК 16.9 Публічне управління в 

соцілгуманітарній сфері  

  

2.2. Цикл професійної підготовки 

 

ВК 16.10 Європейська інтеграція в умовах 

глобального врядування  

  

ВК 16.11 Міжнародні відносини та право в 

країнах ЄС  

3 залік 

ВК 16.12 Спільні політики    

ВК 16.13 Планування та прогнозування 

розвитку територій 

  

ВК 16.14 Ресурси та ресурсне забезпечення 

розвитку територій  

3 залік 

ВК16.15  Публічне управління інвестиціями 

в умовах децентралізації 

  

ВК16.16 Інституційні та правові основи ЄС   

ВК16.17 Теорія та практика адаптації 

законодавства України до 

законодавства ЄС 

 

3 

 

залік 

ВК16.18 Права і свободи людини та 

протидія дискримінації 

  

ВК16.19 Цивілізаційний вибір українського 

суспільства 

  

ВК16.20 Еволюція розвитку публічного 

управління в Україні 

4 залік 

ВК1621  Місцеве самоврядування в системі 

публічного управління України 

  

Загальний обсяг вибіркових компонент 23 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 90 
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СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

 

І семестр ІІ семестр ІІІ семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н
А

У
К

О
В

О
-В

И
Р

О
Б

Н
И

Ч
А

 П
Р

А
К

Т
И

К
А

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

В КРАЇНАХ ЄС 

ПРАКТИКА ЗА ФАХОМ 

ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  

АНАЛІЗ ПУБЛІЧНОЇ 

ПОЛІТИКИ  

 

ЕКОНОМІКА 

ТА ВРЯДУВАННЯ  

УВЕДЕННЯ 

В НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ  

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ 

В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ  

ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ  

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  

ПРАВОВІ ОСНОВИ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА  

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОННОГО 

УРЯДУВАННЯ 

ТА Е-ДЕМОКРАТІЯ  

 

ІНОЗЕМНА МОВА 

В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПУБЛІЧНА КОМУНІКАЦІЯ 

ТА ДІЛОВА МОВА  
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні віщої 

освіти проводиться у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту та 

публічного захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра й 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 

ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації магістра зі спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування». 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит має перевіряти досягнення 

результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти. 

Кваліфікаційна робота має передбачати демонстрацію застосування 

набутих в процесі навчання теоретичних знань й практичних навичок для 

самостійного розв’язання конкретної актуальної проблеми публічного 

управління та адміністрування на підставі критичного аналізу та 

узагальнення існуючої інформації з обраної проблематики, проведення 

власних досліджень, виконання розробок та формування прикладних 

адресних рекомендацій для розв’язання проблеми.   

Заклад вищої освіти забезпечує перевірку кваліфікаційних робіт на 

плагіат за встановленою Університетом процедурою. Кваліфікаційна робота 

не повинна містити академічного плагіату, фальсифікацій, фабрикації. 

Кваліфікаційна робота оприлюднюється в репозиторії Університету. 

Атестація здійснюється відкрито й гласно Екзаменаційною комісією, до 

складу якої можуть входити  представники органів публічної владі та 

посадові особи місцевого самоврядування.  
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

Таблиця 2 

 

 
Результати 

навчання 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ІНТЕГРАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності  
ЗК 
1 

ЗК 
2 

ЗК 

3 
ЗК 
4 

ЗК 
5 

ЗК 
6 

ЗК 
7 

ЗК 
8 

ЗК 
9 

ЗК 
10 

ЗК 
11 

ЗК 
12 

СК 
1 

СК 
2 

СК 
3 

СК 
4 

СК 
5 

СК 
6 

СК 
7 

СК 
8 

СК 
9 

СК 
10 

СК 
11 

СК 
12 

           РН1 +    +   +       +      + +   

РН2     +              +      

РН3     +             +       

РН4 +       +       +      +  +  

РН5     +         + +          

РН6   +     +      +          + 

РН7 + +          + + +           

РН8  +   +    +  +  +    + +       

РН9    +  +     +  +            

РН10      +   +    +  +  +        

РН11     +  +            +   +   

РН12 +   +      +       _  +  +  +  

РН13       +            +     + 

РН14 +  +    + +             +   + 

РН15  +  +     + + +  +      +  +    
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Таблиця 3 

 

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

Код 

н/д 
 Програмні результати навчання 

РН 
1 

РН 
2 

РН 
3 

РН 
4 

РН 
5 

РН 
6 

РН 
7 

РН 
8 

РН 
9 

РН 
10 

РН 
11 

РН 
12 

РН 
13 

РН 
14 

РН 
15 

ОК1 Іноземна мова в 

професійній 

діяльності 

        + +      

ОК2 Публічна 

комунікація та 

ділова мова 

       +  +      

ОК3 Фізичне 

виховання 
+ +  + + +   +   +  +  

ОК4 Правові основи 

публічного 

управління 

 +      +   +     

ОК5 Публічна служба        + +  +      
ОК6 Економіка та 

врядування 
   +  +          

ОК7 Аналіз публічної 

політики 
+      +         

ОК8 Стратегічне 

управління в 

діяльності органів 

публічної влади 

     +       +   

ОК9 Публічні послуги     + +  +     + +  
ОК10 Управління 

проєктами в 

публічній сфері 

   +  +       + +  

ОК11 Уведення в 

наукову 

діяльність 

   +  +       + +  
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ОК12 Організація 

діяльності органів 

публічної влади 

+   +  + +   +      

ОК13 Публічне 

управління в 

країнах ЄС"  

          +   +  

ОК14 Технології 

електронного 

урядування та е-

демократія 

    +   +     +   

ОК15 Практика за 

фахом  
+       +   +  +   

ОК16 Комплексний 

кваліфікаційний 

іспит   

+ + + +    +        

ОК17 Підготовка та 

захист 

кваліфікаційної 

роботи  

+ +  +    +   + +  +  
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