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І Преамбула 

 

1. РОЗРОБЛЕНО 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та 

адміністрування» є нормативним документом, який регламентує нормативні, 

компетентності, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у 

підготовці бакалаврів у галузі 28 «Публічне управління та адміністрування 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління 

та адміністрування» розроблена відповідно до вимог Стандарту вищої освіти 

України для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ступінь «бакалавр», 

галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 281 

«Публічне управління та адміністрування» (Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 29.10.2018 року № 1172). 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та 

адміністрування»» розроблена робочою групою кафедри економіки та 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності НАСОА. 

Керівник робочої групи: 

Осауленко Олександр Григорович, доктор з державного управління, 

професор, член-кореспондент, заслужений економіст України, професор 

кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Національної академії статистики, обліку та аудиту. 

 

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

Освітньо-професійна програма вищої освіти галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджена та 

введена в дію Наказом ректора Національної академії статистики, обліку та 

аудиту від 28.05.2020 р № 47 у відповідності до рішення вченої ради Академії 

від 28.05.2020 р. Протокол № 9. 

 

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ  

 

4. РОЗРОБНИКИ ОПП: 

Осауленко О.Г., керівник групи, доктор з державного управління, 

професор, член-кореспондент, заслужений економіст України, професор 

кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Національної академії статистики, обліку та аудиту; 

Іващенко О.А., член групи, кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Національної академії статистики, обліку та аудиту 

Булах Т.М., член групи, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Національної академії статистики, обліку та аудиту; 



Вишневська О.А., член групи, кандидат з державного управління, доцент 

кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Національної академії статистики, обліку та аудиту. 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Національної академії 

статистики, обліку та аудиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ Загальна характеристика 

 
Рівень вищої  

освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти Бакалавр 

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування 

Обмеження щодо 

форм навчання Немає 

Освітня 

кваліфікація Бакалавр публічного управління та адміністрування  

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти − бакалавр 

Спеціальність – Публічне управління та адміністрування  

Освітня програма – Публічне управління та адміністрування 

Опис предметної 

області 

Об’єкти вивчення та/або діяльності: вся 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 або у процесі навчання. 

Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції (теорії) 

публічного управління та адміністрування, управління на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, 

адміністрування у всіх сферах діяльності.  

Методи, методики та технології наукового пізнання, управління та 

прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, організаційно-

технологічного та правового забезпечення, електронного 

урядування. 

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні 

інструменти, системи підтримки прийняття управлінських рішень, 

спеціалізоване програмне забезпечення. 

Академічні права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

Працевлаштування 

випускників 

Після закінчення навчання випускник здатен виконувати зазначену 

в Національному класифікаторі України: «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну посаду 

за категоріями: 

1477.1 Менеджер (управитель) з персоналу. 

1483 Менеджер (управитель) у соціальній сфері. 

1493 Менеджер (управитель) систем якості в державному 

управлінні; 

2419.3 Професіонал державної служби (державний експерт; 

державний соціальний інспектор; консультант (в апараті органів 

державної влади, виконкому); помічник-консультант народного 

депутата України; радник (органи державної влади); спеціаліст 

державної служби; спеціаліст з питань кадрової роботи та державної 

служби). 

3431 Секретар адміністративних органів (інспектор з контролю за 



виконанням доручень; керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету; оргсекретар (асоціації, союзу, федерації); секретар 

адміністративний; секретар виконкому; секретар комітету 

(організації, підприємства, установи); секретар органу 

самоорганізації населення; секретар правління). 

3435.1 Організатор діловодства (державні установи). 

3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації); 

референт. 

3443 Інспектор із соціальної роботи. 

3444 Інспектор з ліцензування. 

Згідно Міжнародній стандартній кваліфікації професій (International 

Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник 

здатний виконувати професійну роботу і може займати відповідну 

посаду за категоріями:  

1212 Human Resource Managers. 

1213 Policy and Planning Managers. 

1343 Aged Care Services Managers. 

1344 Social Welfare Managers. 

2422 Policy Administration Professionals. 

2635 Social Work and Counselling Professionals. 

3341 Office Supervisors. 

3343 Administrative and Executive Secretaries. 

3353 Government Social Benefits Officials. 

3354 Government Licensing Officials. 

3412 Social Work Associate Professionals. 

 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти  

Обсяг освітньої 

програми 

- на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС; 

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст») Національна академія статистики, 

облік та аудиту визнає та перезараховує кредити ЄКТС, отримані в 

межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста): 

 за спеціальностями галузі знань 07 Управління та 
адміністрування та 051 «Економіка» не більше, ніж 90 кредитів 
ЄКТС; 

 за іншими спеціальностями не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначених цим стандартом вищої освіти. 

Термін навчання денна форма – 3 рік 10 місяців;  

заочна форма – 3 рік 10 місяців. 



ІV Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових 

методів відповідної галузі і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК2. 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.  

ЗК3. 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.  

ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК6. Здатність працювати в команді.  

ЗК7. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою, як інструментом 

підвищення свого фахового та особистісного рівня 

ЗК12 .Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

діяльності) 

ЗК14. Здатність до оцінки та аналізу соціально- економічних процесів 

і явищ на глобальному (мега-), макро-, мезо- і мікрорівнях 

ЗК15. Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність 

забезпечувати їх правомочність 

ЗК16. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність 

ЗК17. Здатність займати активну життєву позицію та розвивати 

лідерські якості 

ЗК18. Здатність формувати нові ідеї (креативність), розробляти та 

реалізовувати нові проекти 



Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

(ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й 

розв’язання конфліктів.  

ФК2. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та 

використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.  

ФК3. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та 

морально-етичних норм поведінки.  

ФК4. Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження 

управлінських рішень сучасні ІКТ.  

ФК5. Здатність використовувати систему електронного 

документообігу.  

ФК6. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних 

ресурсів та технологій.  

ФК7. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани 

управлінської діяльності.  

ФК8. Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх 

впроваджувати.  

ФК9. Здатність впроваджувати інноваційні технології.  

ФК10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері 

публічного управління та адміністрування.  

ФК11. Здатність у складі робочої групи проводити прикладні 

дослідження в сфері публічного управління та адміністрування. 

ФК12. Здатність застосовувати сформоване економічне мислення та 

світоглядність у аналізі функціонування та розвитку соціально-

економічних процесів на рівні держави та її регіонів.  

ФК13. Здатність визначати цілі та пріоритетні напрямки діяльності 

стосовно державного та регіонального управління. 

ФК14. Здатність розробляти концептуальні засади реформування 

системи державного управління. 

ФК15 Здатність визначати технологію управління суб'єктом 

публічної сфери. 

ФК16. Уміння аналізування та проведення експертизи нормативно-

правових документів, надання інформаційної, методичної та 

управлінської допомоги особі, громадянину, громадськості, 

державним службовцям, підприємствам, установам і організаціям. 

ФК17. Здатність здійснювати процес розвитку та стимулювання 

(мотивації) персоналу органів публічної влади 

ФК18. Здатність розробляти систему контролю за діяльністю 

публічної адміністрації (або у сфері публічного управління) 

 

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

Загальні результати навчання: 

1. Здатність використовувати базові знання з історичних, культурних, 

політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства в сфері 

професійної діяльності.  

2. Здатність застосовувати норми та правила професійного 

спілкування українською мовою.  

3. Уміння усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.  



4. Розуміння структури та особливостей функціонування сфери 

публічного управління та адміністрування.  

5. Здатність впроваджувати стандарти, принципи та норми діяльності 

у сфері публічного управління та адміністрування.  

6. Знання основних нормативно-правових актів та положень 

законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.  

7. Вміння організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-

освітніх/спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу 

життя / активної громадянської позиції.  

8. Вміння використовувати технології вироблення, прийняття та 

реалізації управлінських рішень. 

9. Розуміння основ електронного урядування.  

10. Вміння користуватися системою електронного документообігу. 

11. Здатність здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити 

висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.  

12. Здатність налагодити комунікацію між громадянами та органами 

державної влади і місцевого самоврядування.  

13. Здатність використання методів аналізу та оцінювання програм 

сталого розвитку.  

14. Вміння коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних 

умов.  

15. Здатність застосовувати методи контролю якості у сфері 

професійної діяльності.  

16. Вміння використовувати дані статистичної звітності, обліку та 

спеціальних досліджень у професійній діяльності. 

17. Здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем та 

процесів. 

18. Знання і уміння оперувати економічними категоріями та поняттями; 

оцінювати перспективи глобалізації як новітнього етапу соціально-економічних 

перетворень. 

19. Дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та моралі в 

міжособистісних відносинах. 

20. Уміння організовувати процес виконання завдань у відповідності до 

принципів тайм-менеджменту. 

21. Вміння захищати інтереси держави, поєднувати та 

взаємоузгоджувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси. 

22. Знання і вміння створювати власний імідж та вдосконалювати його 

складові: зовнішній вигляд, манери. 

23. Розуміти й усвідомлювати межі своїх знань, уміння набувати і 

засвоювати нові знання, вибирати альтернативні методи навчання. 

24. Уміння використовувати загальнонаукові та креативні методи 

пізнання у професійній діяльності. 

25. Зберігати трудову активність у екстремальних ситуаціях. 

26. Уміння планувати процес і складати календарний план проекту за 

допомогою використання методів управління проектом у часі. 



Професійні результати навчання: 

27. Здатність застосовувати форми і методи державного та 

регіонального управління у професійній діяльності. 

28. Уміння застосовувати методики планування та організації кадрової 

служби, ефективної активації діяльності персоналу, принципи та методи 

професійного розвитку працівників органів публічної влади. 

29. Уміння здійснювати оцінку ефективності поділу, кооперування та 

регламентування праці в органах державної влади та місцевого 

самоврядування. 

30. Уміння контролювати ефективність дій виконавців управлінських 

рішень, стан документаційного забезпечення діяльності, приймати звіти 

підлеглих, опрацьовувати первинну звітність, підводити підсумки та 

аналізувати результати роботи. 

31. Здатність збирати, аналізувати, використовувати, упорядковувати, 

забезпечувати співвідношення та інтерпретувати інформацію стосовно 

розроблення та реалізації стратегії розвитку держави, регіону, галузі під час 

здійснення професійної діяльності. 

32. Вміння використовувати інструменти електронної демократії в 

сфері публічного управління та адміністрування на загальнодержавному, 

регіональному та місцевому рівнях. 

33. Здатність використовувати сучасну методологію та інструментарій 

управління: інноваціями, ризиками, змінами, якістю  

34. Здатність управляти проектами і програмами на різних рівнях 

(міжнародному, національному, регіональному та місцевому) публічного 

управління та адміністрування з урахуванням галузевої специфіки (державно-

приватного партнерства, державно-цільові, соціальні, інвестиційні, 

міжнародної технічної допомоги та ін.). 

35. Здатність приймати рішення в індетермінованих умовах у сфері 

місцевого самоврядування, застосовуючи відповідні технології їх підготовки та 

методи прогнозування наслідків реалізації відповідної публічної політики, 

дотримуючись морально-етичних норм та соціально-корпоративної 

відповідальності. 

36. Здатність виявляти можливості та застосовувати елементи 

концепції new public management i public governance в містах України. 

37. Здатність впроваджувати моделі децентралізованого управління на 

основі європейського і міжнародного досвіду.  

38. Здатність до управління фінансами, майном та контроль за їх 

використанням у сфері місцевого самоврядування. 

39. Здатність організовувати та проводити публічні закупівлі. 

40. Здатність використовувати особливості і оцінювати вплив 

макросередовища на функціонування держави, галузі, органу публічної влади, 

управління; встановлювати зв'язок між їх діяльністю в залежності від рівнів 

управління. 

41. Здатність попереджати та нейтралізувати виклики і загрози 

національним інтересам України. 



42. Здатність проводити аналіз і обґрунтовувати висновки про рівень 

корупції в органах державної влади. 

43. Здатність розробляти комплекс антикорупційних заходів, виявляти 

основні напрямки підвищення надійності і результативності антикорупційних 

заходів. 

44. Здатність представляти органи публічного управління й організації, 

та презентувати для широкого загалу результати їх діяльності. 

 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  
 

Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

Цикл дисциплін, що формують загальні компетентності 

ОК 1. Українська мова (за проф.спрямуванням)  4,0 екзамен 

ОК 2. Філософія 4,0 екзамен 

ОК 3. Історія державності та культури України  4,0 екзамен 

ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6,0 екзамен 

ОК 5. Соціологія 3,0 залік 

ОК 6. Психологія та педагогіка 3,0 залік 

ОК 7. Правознавство 3,0 залік 

ОК 8. Ділова іноземна мова 5,0 залік 

ОК 9. Основи економічної науки  6,0 екзамен 

ОК 10. Курсова роботи 3,0 захист КР 

ОК 11. Мікроекономіка 5,0 екзамен 

ОК 12. Макроекономіка 5,0 екзамен 

ОК 13. Історія управлінської думки 4,0 залік 

ОК 14. Міжнародна економіка 5,0 екзамен 

ОК 15. Вища математика 6,0 екзамен 

ОК 16. Теорія ймовірності і математична статистика  5,0 екзамен 

ОК 17. Оптимізаційні моделі та методи 4,0 екзамен 

ОК 18. Економетрика 4,0 екзамен 

ОК 19. Інформатика 6,0 екзамен 

Всього за цикл:  85,0 

Цикл дисциплін, що формують спеціальні (фахові) компетентності 

ОК 20. Державне та регіональне управління 4,0 екзамен 

ОК 21. Основи публічного управління та 

адміністрування 

3,0 
екзамен 

ОК 22. Менеджмент 5,0 екзамен 

ОК 23. Адміністративний менеджмент 3,0 екзамен 

ОК 24. Менеджмент державних установ та організацій 5,0 екзамен 

ОК 25. Курсова робота 3,0 захист КР 

ОК 26. Управління персоналом 5,0 екзамен 

ОК 27. Муніципальний менеджмент 4,0 екзамен 

ОК 28. Управління інноваціями 4,0 екзамен 

ОК 29. Стратегічне управління 3,0 екзамен 



 

1 2 3 4 

ОК 30. Право (Господарське право. Трудове право, 

Адміністративне право) 
3,0 залік 

ОК 31 Економіка і фінанси підприємства 3,0 екзамен 

ОК 32. Бухгалтерський облік 4,0 екзамен 

ОК 33. Маркетинг 4,0 екзамен 

ОК 34. Державна служба 5,0 екзамен 

ОК 35. Курсова робота 3,0 захист КР 

ОК 36. Статистика 4,0 екзамен 

Всього за цикл:  65,0 

Цикл дисциплін практичної підготовки 

ОК 37. Навчальна практика 1,5 Звіт 

ОК 38. Навчальна практика "Вступ до фаху" 3,0 Звіт 

ОК 39. Виробнича практика 6,0 Звіт 

ОК 40. Переддипломна практика 6,0 Звіт 

ОК 41. Підготовка кваліфікаційної роботи 7,5 КРБ 

ОК 42. Атестація  3,0 

Захист КРБ, 

Атестаційний 

екзамен 

Всього за цикл:  27,0 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 177,0 

Вибіркові компоненти  ОП 

Цикл дисциплін, що формують загальні компетентності 

Вибірковий блок № 1 

ВК ЗК 1. Документознавство 3,0 залік 

ВК ЗК 2. Культура наукової мови 3,0 залік 

ВК ЗК 3. Комунікативні технології 3,0 залік 

Всього за блок: 3,0 

Вибірковий блок № 2 

ВК ЗК 4. Політологія 3,0 залік 

ВК ЗК 5. Економічна соціологія 3,0 залік 

ВК ЗК 6. Конфліктологія  3,0 залік 

Всього за блок: 3,0 

Вибірковий блок № 3 

ВК ЗК 7. Система електронного документообігу 4,0 залік 

ВК ЗК 8. Економічна інформатика 4,0 залік 

ВК ЗК 9. Моделі та методи прийняття рішень 4,0 залік 

Всього за блок: 4,0 

Вибірковий блок № 4 

ВК ЗК 10. Національна та регіональна економіка 3,0 залік 

ВК ЗК 11. Перехідні економічні системи 3,0 залік 

ВК ЗК 12. Державне регулювання економіки 3,0 залік 

Всього за блок: 3,0 

Вибірковий блок № 5 

ВК ЗК 13. Економіка праці та соціально-трудові 

відносини 
3,0 залік 

ВК ЗК 14. Європейська інтеграція 3,0 залік 



 

1 2 3 4 

ВК ЗК 15. Міжнародні економічні відносини 3,0 залік 

Всього за блок: 3,0 

Всього за цикл:  16,0 

Цикл дисциплін, що формують спеціальні (фахові) компетентності 

Вибірковий блок № 6 

ВК ФК 1. Ділова іноземна мова (поглиблене вивчення) 17,0 залік 

ВК ФК 2. Друга іноземна мова (німецька) 17,0 залік 

Всього за блок: 17,0 

Вибірковий блок № 7 

ВК ФК 3. Публічні фінанси 3,0 залік 

ВК ФК 4. Інформаційно-аналітичне забезпечення 

публічного управління 

3,0 залік  

ВК ФК 5. Тайм-менеджмент 3,0 залік 

ВК ФК 6. Публічні закупівлі 3,0 залік 

ВК ФК 7. Інвестиційний менеджмент 3,0 залік 

ВК ФК 8. Консалтинг 3,0 залік 

Всього за блок: 9,0 

Вибірковий блок № 8 

ВК ФК 9. Адміністрування та регулювання ЗЕД 3,0 екзамен 

ВК ФК 10. Проектний менеджмент в публічному 

управлінні 

3,0 екзамен  

ВК ФК 11. Управління ризиками 3,0 залік 

ВК ФК 12. Запобігання корупції у публічній сфері 3,0 залік 

ВК ФК 13. Організація державної статистики в Україні 3,0 залік 

ВК ФК 14. Технології публічного врядування 3,0 екзамен  

ВК ФК 15. Нормативно-правове забезпечення державної 

статистики 

3,0 екзамен 

ВК ФК 16. Контролінг 3,0 залік 

Всього за блок: 12,0 

Вибірковий блок № 9 

ВК ФК 17. Публічне управління  і процеси децентралізації 3,0 залік 

ВК ФК 18. Прийняття рішень у публічному 

адмініструванні  
3,0 залік 

ВК ФК 19. Комунікаційний менеджмент в органах 

публічного управління 
3,0 екзамен 

ВК ФК 20. Статистичне забезпечення управління 3,0 залік 

ВК ФК 21. Моделювання інноваційних процесів 3,0 залік 

ВК ФК 22. Інформаційний бізнес 3,0 екзамен 

Всього за блоком: 9,0 

Всього за цикл:  47,0 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 63,0 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240,0 

 



VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену, і та 

завершується видачою документу встановленого зразка про 

присудження йому ступеня бакалавр із присвоєнням кваліфікації: 

бакалавр публічного управління та адміністрування. 

До атестації допускаються студенти, які виконали всі вимоги 

освітньо-професійної програми та навчального плану. 

Результати атестації визначаються оцінками за національною 

шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

У кваліфікаційній роботі має бути досліджено проблему у сфері 

публічного управління та адміністрування із застосуванням теорії 

та наукових методів управління. 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складних 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування на основі 

впровадження інноваційних змін в публічну управлінську 

діяльність та елементів концепцій new public management i public 

governance. 

Національна академія статистики, обліку та аудиту розробляє та 

затверджує:  

1) положення про екзаменаційну комісію (ЕК);  

2) порядок перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат;  

3) нормативи унікальності текстів кваліфікаційних робіт.  

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавр, здійснюється 

ЕК, до складу якої можуть включатися представники 

роботодавців та їх об’єднань.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно.  

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, 

фальсифікації та списування. 

Кваліфікаційна робота бакалавра допускається до захисту перед 

ЕК за умови, якщо рівень її унікальності (оригінальності) 

відповідає нормативу, який офіційно затверджений 

Національною академією статистки, обліку та аудиту.  

Вимоги до заключної кваліфікаційної роботи:  

Кваліфікаційна робота – це навчально-наукова робота студента, 

яка виконується на завершальному етапі здобуття кваліфікації 

бакалавра публічного управління та адміністрування для 

встановлення відповідності отриманих здобувачами вищої освіти 

результатів навчання (компетентностей) вимогам стандартів 

вищої освіти. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі 

якого ЕК визначає рівень теоретичної підготовки випускника, 

його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає 

рішення щодо присвоєння відповідної кваліфікації та видачу 

диплома.  

Кваліфікаційна робота є інструментом закріплення та 

демонстрації сформованих упродовж навчання загальних та 

спеціальних компетентностей відповідно профілю обраної 

спеціальності.  



 

 Для оприлюднення та публічного ознайомлення зі змістом 

кваліфікаційних робіт, запобігання академічного плагіату 

дипломні роботи мають бути розміщені на офіційному сайті або у 

репозитарії Національної академії статистики, обліку та аудиту. 

Вимоги до 

кваліфікаційного 

екзамену 

Атестаційний екзамен має оцінювати рівень досягнення 

результатів навчання, визначених цією освітньою програмою. 

 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

Визначаються відповідно до Європейських стандартів та рекомендацій 

щодо забезпечення якості вищої освіти (ESG) та статті 16 Закону України «Про 

вищу освіту». В Академії система внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти регламентується «Положенням про внутрішню систему забезпечення 

якості освіти в Національній академії статистики, обліку та аудиту». 
Принципи та 

процедури 

забезпечення 

якості освіти 

Принципи забезпечення якості освіти: 

- відповідності європейським та національним стандартам якості 

вищої освіти; 

- автономії закладу вищої освіти, який несе відповідальність за 

забезпечення якості вищої освіти; 

- системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх 

етапах освітнього процесу; 

- компетентнісного підходу, який передбачає перехід із процесної 

на результатну парадигму навчання; 

- студентоцентрованого підходу до навчання й викладання із 

застосуванням гнучких навчальних траєкторій та визнанням 

компетентностей, набутих поза формальними освітніми програмами; 

- здійснення моніторингу якості освітньої діяльності; 

- інтегративності (зв'язку освіти з науковими дослідженнями та 

інноваціями); 

- постійного підвищення якості освітньої діяльності; 

- залучення здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших 

зацікавлених сторін (стейкхолдерів) до процесу забезпечення якості; 

- відкритості та прозорості на усіх етапах забезпечення якості 

вищої освіти; 

- комунікаційної підтримки, яка забезпечить зміну інформаційно- 

роз'яснювальної роботи на двосторонню комунікацію. 

Процедури забезпечення якості освіти є: 

- розроблення і затвердження освітніх програм відповідно до 

Стандартів вищої освіти, певного рівня Національної рамки 

кваліфікацій вищої освіти, Рамки кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти; 

- постійний моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм, їх 

модернізація та аналіз на відповідність вимогам студентів та ринку 

праці; 

- впровадження студентоорієнтрованого навчання, викладання та 

оцінювання; 

- підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти; 

- посилення кадрового потенціалу Академії; 

- забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього 



процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти за 

кожною освітньою програмою; 

- організація інформаційного менеджменту, у тому числі збір, 

аналіз і використання відповідної інформації для ефективного 

управління освітнім процесом; 

- забезпечення публічності інформації про діяльність Академії; 

- здійснення самооцінки якості освіти й освітньої діяльності як 

основи для зовнішнього забезпечення якості; 

- створення ефективної системи та механізмів забезпечення 

академічної доброчесності, запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових працях науково-педагогічних, педагогічних та 

інших працівників Академії та здобувачів вищої освіти. 

Моніторинг та 

періодичний 

перегляд освітніх 

програм 

Здійснюється моніторинг і періодичний перегляд програм з метою 

забезпечення їх відповідності потребам студентів і суспільства. 

Моніторинг спрямований на безперервне вдосконалення програм.  

Система моніторингу та перегляду освітніх програм відбувається за 

участю студентів та зацікавлених сторін і передбачає проведення 

відповідних процедур, пов'язаних з одержанням та аналізом 

інформації щодо змістовності та організації освітнього процесу, за 

програмами через: 

- експертне оцінювання актуальності змісту освітніх програм та 

підготовленості випускників до професійної діяльності 

представниками ринку праці; 

- оцінювання стану організації освітнього процесу здобувачами 

вищої освіти, моніторинг успішності та навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти; 

- оцінювання актуальності змісту освітніх програм, їхньої 

відповідності найновішим дослідженням відповідної галузі, змінам 

потреб суспільства та організації освітнього процесу факультетами, 

кафедрами та викладачами; 

- узагальнення та оперативне реагування на поточну інформацію 

стосовно змісту освітньої програми, проблемних ситуацій та 

порушень щодо її реалізації; 

- визначення ефективності процедур оцінювання студентів, 

очікувань, потреб та задоволеності студентів щодо освітньої 

програми. 

Щорічне 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти  

 

Оцінювання здобувачів вищої освіти базується на принципах 

студентоцентрованого навчання та передбачає наступне:  

- оцінювачі (експерти) ознайомлені з існуючими методами 

проведення тестування та екзаменування і отримують підтримку для 

розвитку власних навичок у цій сфері;  

- критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення 

оцінок оприлюднюються заздалегідь;  

- оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє продемонструвати 

ступінь досягнення ними запланованих результатів навчання;  

- оцінювання проводиться предметною комісією у складі більше ніж 

дві особи;  

- процедури оцінювання здобувачів вищої освіти повинні 

враховувати пом’якшувальні обставини;   

- оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим та 

проводиться відповідно до встановлених процедур;  

- наявність офіційної процедури розгляду апеляцій здобувачів вищої 



освіти. 

Система оцінювання досягнення студентами результатів навчання 

включає поточний, підсумковий (семестровий) контроль та 

атестацію здобувачів вищої освіти. 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічний, 

наукових і 

науково-

педагогічних 

працівників 

Система підвищення кваліфікації педагогічних, наукових та науково-

педагогічних працівників розробляється у відповідності до діючої 

нормативної бази та будується на наступних принципах:  

- обов’язковості та періодичності проходження стажування і 

підвищення кваліфікації;  

- прозорості процедур організації стажування та підвищення 

кваліфікації;  

- моніторингу відповідності змісту програм підвищення кваліфікації 

задачам професійного діяльності;  

- обов’язковості впровадження результатів підвищення кваліфікації в 

наукову та педагогічну діяльність;  

- оприлюднення результатів стажування та підвищення кваліфікації 

на офіційному веб-сайті Академії. 

Наявність 

необхідних ресурсів 

для організації 

освітнього процес 

Академія  забезпечує освітній процес необхідними та доступними 

для здобувачів вищої освіти ресурсами (кадровими, методичними, 

матеріальними, інформаційними та ін.) та здійснює відповідну 

підтримку студентів.  

При плануванні, розподілі та наданні навчальних ресурсів і 

забезпеченні підтримки здобувачів вищої освіти враховуються 

потреби різноманітного студентського контингенту (такого як 

студенти: з досвідом, заочної форми навчання, працюючі, іноземні, з 

особливими потребами) та принципи студентоцентрованого 

навчання.  

Внутрішнє забезпечення якості освіти гарантує, що всі необхідні 

ресурси відповідають цілям навчання, є загальнодоступними, а 

студенти поінформовані про їх наявність. 

Наявність 

інформаційних 

систем для 

ефективного 

управління 

освітнім процесом 

З метою управління освітніми процесами розроблено ефективну 

політику у сфері інформаційного менеджменту та функціонує 

інтегрована інформаційна система управління освітнім процесом. 

Дана система передбачає автоматизацію основних функцій 

управління освітнім процесом, зокрема: забезпечення проведення 

вступної компанії, планування та організація освітнього процесу; 

доступ до навчальних ресурсів; обліку та аналізу успішності 

здобувачів вищої освіти; адміністрування основних та допоміжних 

процесів забезпечення освітньої діяльності; моніторинг дотримання 

стандартів якості; управління знаннями та інноваційний 

менеджмент; управління кадрами та ін. 

Публічність 

інформації про 

освітні програми, 

ступені вищої 

освіти та 

кваліфікації 

На офіційному веб-сайті Академії розміщується інформація, яка 

підлягає обов'язковому оприлюдненню. Достовірна, об’єктивна, 

актуальна, своєчасна та легкодоступна інформація про діяльність за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», 

освітньо-професійною програмою «Публічне управління та 

адміністрування» публікується на сайті НАСОА:  

- освітні програми для потенційних здобувачів вищої освіти, 

студентів, випускників, інших стейкхолдерів і громадськості; 

- критерії відбору на навчання; 

- заплановані результати навчання; 

- кваліфікації; 



- процедури навчання, викладання та оцінювання, що 

використовуються; 

- тощо. 

Запобігання та 

виявлення 

академічного 

плагіату 

Система запобігання та виявлення плагіату в Академії створена 

відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту» та Положення про дотримання академічної доброчесності 

Національної академії статистики,обліку та аудиту. 

Академічним плагіатом вважається: 

- копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором роботи; 

- дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору 

речень) чужої роботи у свою без належного оформлення цитування; 

- внесення незначних правок у скопійований матеріал 

(переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) та без 

належного оформлення цитування; 

- парафраза (переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту). 

Система запобігання та виявлення академічного плагіату 

розповсюджується на навчальні, наукові та методичні праці науково-

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Академії.  

 

VIII Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт 

вищої освіти 
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

3. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III (редакція від 11.10.2017) 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 

4. Закон України від 10.12.2015 № № 889-VIII «Про державну 

службу» (редакція від 20.01.2018) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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5. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: 

Затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 01.06.2016 №600 зі 

змінами від 21.12.2017 №1648 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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7. Національна рамка кваліфікацій [Електронний ресурс]. – Режим 
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Таблиця 1. Матриця відповідності визначених ОПП компетентностей 

дескрипторам НРК 
 

Класифікація 

компетентностей за НРК 
Знання Уміння Комунікація 

Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності (18) 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п


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. 
+ + + + 

ЗК 12. 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 до оцінки та 

аналізу соціально- економічних 
процесів і явищ на глобальному 
(мега-), макро-, мезо- і 
мікрорівнях. 

+ + + + 

ЗК 15. Уміння обґрунтовувати 
управлінські рішення та 
спроможність забезпечувати їх 
правомочність. 

+ + + + 

ЗК 16. Здатність здійснювати 
комунікаційну діяльність. 

+ + + + 

ЗК 17. Здатність займати активну 
життєву позицію та розвивати 
лідерські якості. 

+ + + + 

ЗК 18. Здатність формувати нові 

ідеї (креативність), розробляти та 
реалізовувати нові проекти 

+ + + + 

Спеціальні (фахові) компетентності (18) 
ФК 1. 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 здійснювати 
інформаційно-аналітичне 
забезпечення управлінських 

процесів із використанням 
сучасних інформаційних ресурсів 
та технологій 

+ + + + 

ФК 6. Здатність розробляти 

тактичні та оперативні плани 
управлінської діяльності 

+ +  + 

ФК 7. Здатність готувати 
проекти управлінських рішень та 

їх впроваджувати 
+ + + + 

ФК 8. Здатність використовувати 
систему електронного 

документообігу 
+ + + + 

ФК 9. Здатність впроваджувати 
інноваційні технології 

+ + + + 

ФК 10. 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. Здатність застосовувати 
сформоване економічне 
мислення та світоглядність у 
аналізі функціонування та 

розвитку соціально-економічних 
процесів на рівні держави та її 
регіонів.  

+ + + + 

ФК 13. Здатність визначати цілі 

та пріоритетні напрямки 
діяльності стосовно державного 
та регіонального управління. 

+ + + + 

ФК 14. Здатність розробляти 

концептуальні засади 
реформування системи 
державного управління. 

+ + + + 

ФК 15 .Здатність визначати 
технологію управління суб'єктом 
публічної сфери. 

+ + + + 

ФК 16. Уміння аналізування та 

проведення експертизи 
нормативно-правових 
документів, надання 
інформаційної, методичної та 

управлінської допомоги особі, 
громадянину, громадськості, 
державним службовцям, 
підприємствам, установам і 

організаціям. 

+ + + + 

ФК 17. Здатність здійснювати 
процес розвитку та 
стимулювання (мотивації) 

персоналу органів публічної 
влади. 

+ + + + 

ФК 18. Здатність розробляти 

систему контролю за діяльністю 
публічної адміністрації (або у 
сфері публічного управління). 

+ + + + 



 

Таблиця 2. Матриця відповідності визначених ОПП результатів 

навчання та компетентностей 
 

Програмні результати 

навчання (44) 

Компетентності 

Інтегральна 

компетент-

ність 

Загальні 

компетент- 

ності 

(номери) 

Спеціальні 

(фахові) 

компетент-  

ності 

(номери) 

1. Використовувати базові 

знання з історичних, культурних, 

політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку 

суспільства 

+ 
№ 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 8 
№ 9, 10 

2. Застосовувати норми та 

правила професійного 

спілкування українською мовою. 

+ № 10, 12, 13 № 1, 3 

3.Вміти усно і письмово 

спілкуватися 

іноземною мовою 

+ 
№ 8, 10, 11, 

13 
№ 9 

4. Знати структуру та 

особливості функціонування 

сфери публічного управління та 

адміністрування. 

+ № 5, 6, 7, 8 № 2 

5. Знати стандарти, принципи та 

норми 

діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

+ № 6, 7, 9 № 3, 7, 11 

6. Знати основні нормативно-

правові акти та положення 

законодавства у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

+ № 2, 3, 5 № 3, 7, 11 

7. Вміти організовувати та брати 

участь у 

волонтерських/культурно- 

освітніх/спортивних проектах, 

спрямованих на формування 

здорового способу життя / 

активної громадянської позиції. 

+ 
№ 3, 11, 12, 

13 
№ 1, 3 

8. Розуміти та використовувати 

технології вироблення, 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 

+ 
№ 4, 5, 6, 7, 8, 

12, 13 

№ 1, 2, 4, 6, 7, 

11 

9. Розуміти основи електронного 

урядування. 

+ 
№ 2, 8, 9 № 4, 5, 7, 8, 11 

10. Уміти користуватися 

системою електронного 

документообігу. 

+ 

№ 7, 8, 9 № 4, 5, 7, 8 

11. Уміти відшукувати та 

узагальнювати інформацію, 

робити висновки і формулювати 

рекомендації в межах своєї 

компетенції. 

+ 

№ 9, 10, 11, 

13 
№ 1, 5, 7, 10, 11 



 

12. Уміти налагодити 

комунікацію між громадянами та 

органами державної влади і 

місцевого самоврядування. 

+ 
№ 2, 8, 11, 12, 

13 
№ 1, 3, 11 

13. Використовувати методи 

аналізу та оцінювання програм 

сталого розвитку 

+ № 2, 4 № 7 

14. Уміти коригувати діяльність 

у випадку зміни вихідних умов. 
+ 

№ 2, 4, 5, 7, 8, 

13 
№ 1, 9 

15. Застосовувати методи 

контролю якості у сфері 

професійної діяльності. 

+ № 4, 8 № 2 

16. Використовувати дані 

статистичної звітності, обліку та 

спеціальних досліджень у 

професійній діяльності. 

+ № 1, 9 № 10, 11 

17. Здатність до аналізу і 

синтезу соціально-значущих 

проблем та процесів. 

+ № 5, 8, 9, 14 № 4, 6, 12 

18. Знання і уміння оперувати 

економічними категоріями та 

поняттями; оцінювати 

перспективи глобалізації як 

новітнього етапу соціально-

економічних перетворень. 

+ № 1, 8, 14, 15 № 5, 6, 9, 12, 13 

19. Дотримуватися 

загальноприйнятих норм 

поведінки та моралі в 

міжособистісних відносинах. 

+ 
№ 2, 3, 6, 10,  

11, 12, 16 
№ 1, 3, 11 

20. Уміння організовувати 

процес виконання завдань у 

відповідності до принципів тайм-

менеджменту. 

+ № 5, 6, 7, 8, 16 № 2, 4, 7 

21. Вміння захищати інтереси 

держави, поєднувати та 

взаємоузгоджувати суспільні, 

колективні та індивідуальні 

інтереси. 

+ 
№ 2, 3, 12, 13,  

16 
№ 1, 12, 17 

22. Знання і вміння створювати 

власний імідж та 

вдосконалювати його складові: 

зовнішній вигляд, манери. 

+ 
№ 10, 11, 12,  

13, 16, 17 
№ 1, 8, 15, 16 

23. Розуміти й усвідомлювати 

межі своїх знань, уміння 

набувати і засвоювати нові 

знання, вибирати альтернативні 

методи навчання. 

+ № 1, 3, 4, 5, 17 № 2, 6, 8, 12 

24. Уміння використовувати 

загальнонаукові та креативні 

методи пізнання у професійній 

діяльності. 

+ № 1, 8, 18 № 4, 6, 9 

25. Зберігати трудову активність 

у екстремальних ситуаціях. + № 5, 8, 12, 16 № 1, 14 



 

26. Уміння планувати процес і 

складати календарний план 

проекту за допомогою 

використання методів управління 

проектом у часі. 

+ № 7, 15, 18 № 7, 8, 13 

27. Здатність застосовувати 

форми і методи державного та 

регіонального управління у 

професійній діяльності. 

+ № 2, 13, 18 
№ 11, 12, 13,  

14, 15, 18 

28. Уміння застосовувати 

методики планування та 

організації кадрової служби, 

ефективної активації діяльності 

персоналу, принципи та методи 

професійного розвитку 

працівників органів публічної 

влади. 

+ № 3, 13, 14, 17 № 1, 15, 17 

29. Уміння здійснювати оцінку 

ефективності поділу, 

кооперування та 

регламентування праці в органах 

державної влади та місцевого 

самоврядування. 

+ № 6, 10, 12, 16 
№ 1, 8, 12,  

13, 18 

30. Уміння контролювати 

ефективність дій виконавців 

управлінських рішень, стан 

документаційного забезпечення 

діяльності, приймати звіти 

підлеглих, опрацьовувати 

первинну звітність, підводити 

підсумки та аналізувати 

результати роботи. 

+ № 6, 14, 15 
№ 2, 5, 13, 16, 

 18 

31. Здатність збирати, 

аналізувати, використовувати, 

упорядковувати, забезпечувати 

співвідношення та 

інтерпретувати інформацію 

стосовно розроблення та 

реалізації стратегії розвитку 

держави, регіону, галузі під час 

здійснення професійної 

діяльності. 

+ № 3, 9, 14 № 4, 12, 14, 16 

32. Вміння використовувати 

інструменти електронної 

демократії в сфері публічного 

управління та адміністрування на 

загальнодержавному, 

регіональному та місцевому 

рівнях. 

+ № 9 № 1, 4, 5 

33. Здатність використовувати 

сучасну методологію та 

інструментарій управління: 

інноваціями, ризиками, змінами, 

якістю  

+ 
№ 2, 5, 7,  

15, 18 
№ 2, 6, 9, 14, 15 



 

34. Здатність управляти 

проектами і програмами на 

різних рівнях (міжнародному, 

національному, регіональному та 

місцевому) публічного 

управління та адміністрування з 

урахуванням галузевої специфіки 

(державно-приватного 

партнерства, державно-цільові, 

соціальні, інвестиційні, 

міжнародної технічної допомоги 

та ін.). 

+ № 7, 15, 18 № 8, 9, 11, 14 

35. Здатність приймати рішення 

в індетермінованих умовах у 

сфері місцевого самоврядування, 

застосовуючи відповідні 

технології їх підготовки та 

методи прогнозування наслідків 

реалізації відповідної публічної 

політики, дотримуючись 

морально-етичних норм та 

соціально-корпоративної 

відповідальності. 

+ 
№ 2, 8, 9, 14,  

15  
№ 2, 6, 12, 16 

36. Здатність виявляти 

можливості та застосовувати 

елементи концепції new public 

management i public governance в 

містах України. 

+ № 9, 13, 14 № 10, 11, 12, 14 

37. Здатність впроваджувати 

моделі децентралізованого 

управління на основі 

європейського і міжнародного 

досвіду.  

+ № 14, 15, 18 № 3, 12, 13, 14 

38. Здатність до управління 

фінансами, майном та контроль 

за їх використанням у сфері 

місцевого самоврядування. 

+ № 8, 13, 14 № 5, 16, 18 

39. Здатність організовувати та 

проводити публічні закупівлі. 
+ 

№ 13, 14,  

15, 18 
№ 3, 5, 16 

40. Здатність використовувати 

особливості і оцінювати вплив 

макросередовища на 

функціонування держави, галузі, 

органу публічної влади, 

управління; встановлювати 

зв'язок між їх діяльністю в 

залежності від рівнів управління. 

+ № 9, 14, 16 № 1, 12, 16 

41. Здатність попереджати та 

нейтралізувати виклики і загрози 

національним інтересам України. 

+ № 4, 5, 8, 14 № 13,18 

42. Здатність проводити аналіз і 

обґрунтовувати висновки про 

рівень корупції в органах 

державної влади. 

+ № 9, 13, 16 № 3, 16, 18 



 

43. Здатність розробляти 

комплекс антикорупційних 

заходів, виявляти основні 

напрямки підвищення надійності 

і результативності 

антикорупційних заходів. 

+ № 8, 14, 18 № 3, 14, 18 

44. Здатність представляти 

органи публічного управління й 

організації, та презентувати для 

широкого загалу результати їх 

діяльності. 

+ 
№ 10, 13, 16,  

18 
№ 1, 12 
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