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Профiль ocBiTHboi програми другого рiвня вищоi освiти - магiстра

Загальна iнформацiя
Галузь знань: 28 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування).
Спецiальнiсть: 28 1 кПублiчне управлiння та адмiнiстрування>).
Офiцiйна н€вва освiтньо-професiйноi програми: <Публiчне управлiння та
адмiнiстрування>.
Квалiфiкацiя: магiстр за спецiалънiстю <<Публiчне управлiння та
адмiнiстрування)>
Тип диплому та обсяг
програми

Щиплом магiстра, одиничний
90 кредитiв еКТС
1б мiсяцiв

Назва вищого
навчального зак.паду

Одеський регiональний iнститут державного
управлiння Нацiональноi академii державного
управлiння при Президентовi Украiни

Акредитацiйна
iнституцiя

Нацiональне
вищоТ освiти

агентство iз забезпечення якостi

Перiод акредитацiТ Сертифiкат про акредитацiю :

серiя НД NЬ 1691985 вiд 09.t0.2017,
TepMiH дii до 0t.07.2022

Щикл/рiвень НРК УкраiЪи - 8 рiвенъ, FQ-EHEA - лругий
цикл,ЕQF-LLL-7рiвень

Передумова Наявнiсть ступеня
магiстра

бакалавра, спецiалiста та

Мова викладання yкратнська
TepMiH дii ocBiTHboi
прогDами

до 2022 р.

Iнтернет-адреса
постiйного розмiщення
опису ocBiTHboi
програми

http ://www. oridu. ode s sa.ualnews/2 0 1 6/ 1 1 /09/pua-

А. NIeTa ocBiTHboi програми
Забезпечити гIоглиблення знанъ та змiцненrrя професiйних компетентностей
посадових осiб органiв публiчноi влади, державних та комун€tлъних
пiдприемств, установ та органiзацiй, представникiв |ромадського сектору
дIя н€Lпежного виконаЕня професiйt*гх обов'язкiв на керiвних посадах.

В. Характеристика ocBiTHboT програми
Предметна область,
напрям

управлiння та адмiнiструванIul у публiчнiй сферi

Основний фокус
освiтньоi програми

Програма сцрямована на поглиблення
теоретичних знань, практиIIних умiнъ та навичок,
достатнiх для ефективного виконання функцiй
керiвника у заг€Llrьнонацiональних та мiсцевих
органах державноi влади; органах мiсцевого
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самоврядуваннrI; державних та комун€lльних
пiдприемствах, установах, органiзацiях;
цромадських органiзацiях та iнших iнститутах
|ромадянського суспiльства; органах управлiннямiжнародних урядових та неурядових
органiзацiй; у процесi дiялъностi суб'ектiв
господарювання непублiчноi форми власностi в
частинi вiдносин з органами публiчноi влади.

Орiснтацiя ocBiTHboT
програми

Програма opieHToBaнa на здiйснення .rр"*оuд"й
органiзацiйно-управлiнських, адмiнiстративно-
технологiчних, консультативних та
iнформацiйно-ана-гriтичних функцiй в органах
публiчноi влади. Орiентацiя ocBiTHboi програми
сформована за результатами спiльноi зуЬтрiчi iз
керiвниками мiсцевих органiв гryблiчноi влади та
органiв мiсцевого самоврядування та через
анкетування випускникiв магiстерськоi проrрами
за спецiшlьнiстю 281 <Публiчне управлiння та
адмiнiстрування).

Особливостi програми Реалiзацiя програп{и передбачае н"оО*iднiсrъ
практики в органах ггублiчноТ влади, а також
розробку пiдсумковоi квалiфiкацiйноТ роботи,
спрямованоi на розв'язаншt актуztлъних проблем
управлiння та адмiнiструваннrl в органах
публiчноi влади.
При формуваннi освiтнъоi програми
враховув€tлися:
тенденцii розвитку освiтнъоi та науковоi га-пузi
кПублiчне управлiння та адмiнiструваннD), що
полягають у iI перехiдному та
мiждисциплiнарному xapaKTepi, вiдсутностi
стандарту вищоi освiти за другим piBHeM
пiдготовки;
тенденцiТ розвитку ринку працi, у т.ч. на
регiональному piBHi, що характеризу€тъся
збiлъшенням зайнятостi у публiчному ceKTopi та
плиннiстю кацрiв;
досвiд аналогiчних вiтчизняних (насамперёд, У
системi FIАДУ) та iноземних (в межах The
Network of Institutes and schools of public
Administration in Сепtrаl and Еаstеrп Europe
NISPAcee) ocBiTHix проrрам.
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С. Працевлаштування та продовження освiти
Працевлаштування Випускник здатний обiймати посади в органах

публiчноi влади та ik структурних пiдроздiлах,
установах, пiдприсмствах, органiзацiях, до
посадових обов'язкiв якоТ наJIежить здiйснення
повноважень з органiзацiI роботи iнших
працiвникiв у вiдповiдному органi, у тому числi:
о керlвникlв структурних пlдроздlлlв
центральних органiв виконавчоi влади та iнших
державних органiв, iх засryпникiв, керiвникiв
територiальних органiв цих державних органiв та
ix структурних пiдроздiлiв, ik засryпникiв;
. керiвникiв та заступникiв керiвникiв
структурних пiдроздiлiв мiсцевих державних
адмlнlстрацlи, апаратв мlсцевих державних
адмiнiстрацiй, ik структурних пiдроздiлiв;
. керiвникiв апаратiв судiв, керiвникiв
структурних пiдроздiлiв апаратiв судiв, ix
заступникiв;
. сiльських, селищних, мiсъких голiв, голiв
обласних та районних рад та Тх заступникiв,
керiвникiв виконавчих органiв мiсцевого
самоврядування та ik заступникiв, старост;
. керiвникiв громадських органiзацiй та iнших
iнстиryтiв цромадянського суспiльства, а також ix
засryпникiв;
о керiвникiв суб'ектiв господарювання
негryблiчноi форми власностi в частинi вiдносин з
органами публiчноi влади;
о посадових осiб органiв управлiння
мiжнародних урядових та неурядових
органiзацiй;
. iнших осiб, на як поширюеться
законодавство УкраiЪи з питань державноi
служби та служби в органах мiсцевого
самоврядування;
о посадових осiб органiв державноi влади на
яких не поширюеться законодавство Украlли з
питань державноi сrryжби.

Подальше навчанця
Можливiсть навчання за програмою третього
(освiтньо-наукового) рiвня вищоi освiти, що
вiдповiдае дев'ятому рiвню НРК, третьому цикJIу
FQ-EHEA, 8-му рiвню EQF-LLL



Викладання та навчаннrI rрунтуеться
студентоцентрованому навчаннi, потребах
стейкхолдерiв, можливiстю формуваннi
iндивiдуальноi освiтнъоi TpaeKTopii та
вiдгlовiдностi принципу академiчноi свободи.
Структура програI\dи вкJIючае обов'язкову
частину та варiативIry частину, яка забезпечуе
можливiсть отримання поглиблених знань та
компетентностей за окремими спецiалiзованими
блоками дисциплiн, що вкJIючають переважно

фаховi дисциплiни, якi визначають
спецiалiзовану пiдготовку магiстранта в межах
освiтньо-професiйноi програми, спрямованi на
полiпшення здатностi випускника до
працевлаштуваннrI за обраним фахом.
Навча-шьний процес забезпечуетъся методичними
комплексами дисциплiн, що скJIад€Iються iз
силабусiв навчЕtIIьних дисциплiн, з пiдрl^rникiв
(навчальних посiбникiв), посiбникiв щодо
пiдготовки до практичних зашtть, методичних
вказiвок до самостiйноi роботи сrгухачiв,
екзаменацiйних та тестових запитань рiзноi
скJIадностi (дrr, самоперевiрки, для пiдсумкового
випробування) тощо.
Кожен слр(ач протягом всъого перiоду навчання
забезпечусться необмеженим доступом до
електронно-бiблiотечних pecypciB.
Органiзацiя освiтнього процесу передбачае
високу питому вагу проблемно-орiентованого
навчання, а також консультування з практичних
питацъ державного управлiння та мiсцевого
самоврядування.

Пiдходи до викладання
та навчання

оцiнювання Система оцiнювання знань окремих дисциплiн у
межах магiстерськоi програми передбачае
здiйснення поточного та пiдсумкового контролю

BpaxyBaHHrIM принципiв академiчноi
доброчесностi.
Поточний контроль проводиться у формi:
презентацiй завданъ практичних занять, yracTi в
обговореннi на ceMiHapax; тестуванюI за
окремими модулями; цiдготовки рефератiв,
анотованих оглядiв; написання творчих робiт,

ензiй; виконання навчагIьних завдань та



вирiшення контрольних задач; розробки
ситуацiйних вправ; звiтування за самостiйну
роботу; участi у комунiкативних заходах, у т.ч.
круглих столах, конференцiях, |рупових дебатах;
розробки проектiв нормативних aKTiB, публiкацiй
за дисциплiною тощо. Пiдсумковий контроль
передбачае iспит у формi пiдсумкового тесту.
Пiдсумкова атестацiя передбачае складання
единого державного квалiфiкацiйного iспиту та
захист квалiф iкацiйноТ (магiстерськоi) роботи.
Оцiнювання знань слухачiв здiйснюсться за t00-
бальною рейтинговою системою.

Е. Програмнi KoMпeTerrTHocTi

Iнтегральна
компетентнiсть (IK)

Здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми в
галузi публiчного управлiння та адмiнiстрування
i пропонувати пiдходи до ix вирiшення, що
передбачае глибоке переосмислення нЕuIвних та
створення нових цiлiсних знань таlабо пр€}ктики
гlублiчного управлiння та адмiнiстрування

Загальнi
компетентностi (ЗК)

1. Здатнiсть до абстрактного та логiчного
мислення й генеруваннrI нових iдей.
2. Здатнiстъ адаптуватися до нових сиryацiй та
дiяти в умовах невизЕаченостi.
3. Здатнiсть вчитися, здобувати HoBi знання,
умiння, у тому числi в сферi, вiдмiннiй вiд
професiйноi.
4. Здатнiстъ проведення аналiтичних та
емпiричних дослiджень, працювати з
iнформацiйними ресурсами, та базами даних.
5. Здатнiсть критично оцiнювати й
переосмислювати отриману iнформацiю та
накопичений досвiд.
6. Здатнiсть органiзовувати свою дiяльнiсть,
працювати автономно та у командi.
7. Здатнiсть до усного i письмового
спiлкування й використанIuI державноi та
iноземноi мов, у тому числi у професiйнiй сферi.
8. Здатнiсть до соцiа-гtьноi взаемодiТ, до
спiвробiтництва й розв'язаншI конфлiктiв.
9. Здатнiсть до фаховоi iнтуiцii та
передбачення, прогнозування
10. Здатнiсть дiяти на ocнoBi етичних суджень,
соцiшtьно вiдповiдально та громадянськi
свiдомо.



Спецiальнi
(Фк)

компеmенmносmi в сферi орzанiзафйно-
(фаховi) 

| управлiнськоl' diяльносmi :

1. Здатнiсть до вироблення, аналiзу та
забезпечення реалiзацiТ публiчного управлiння та
адмiнiструваннrl у рiзних сферах суспiльного
життя на загальнонацiон€tльному, регiональному,
лок€rльному та внутрiшньо-органiзацiйному
рiвнях.
2. Володiння високим piBHeM органiзацiйних
навичок, вмiння знаходити та застосовувати
органiзацiйно-управлiнськi рiшення, у тJI. у
кризових та невизIIачених ситуацiях.
З. Володiння технологiями ушравлiння
персонutлом в органах публiчноi влади, володiння
вмiннями та готовнiстю формування команди дJuI
вирiшення завдань у сферi публiчного управлiння
та адмiнiстрування.
4. Здiйснювати плаIIуванIuI та органiзовувати
роботу органiв гryблiчноi влади, розробляти
органiзацiйну структуру, яка е адекватною
стратегii, цiлям та завданнrIм, зовнiшнiм та
внутрiшнiм умовам дiяльностi органу публiчноi
влади, здiйснювати розподiл функцiй,
повноважень та вiдповiдальностi помiж
виконавцями.
5. Здiйснювати ефективнi мiжiнстиryцiйнi
комунiкацii та взаемодii.
6. Бути спроможним до ана-гliзу та плануваннrI
в сферi державного управлiння, мiсцевого

Компеmенmносmi в сферi adMiHicmpamuBшo-
mехнолоziчноi diшbHocmi :

7. ВОЛОДiТи с)л{асними методами дiагностики,
аналiзу та вирiшен}ul соцiальних, економiчних та
iнших проблем у публiчнiй сферi, а також
методами прийняття рiшень з Тх реаrriзацiI на
практицi.
8. Бути спроможним розумiти cyracHi
тенденцii розвитку полiтико-управлiнських
процесiв на лок€lльному, регiона-тlьЕом)i,
нацiональному та мiжнародному piBHi.
9. Виробляти системи стратегiчного,

вного та поточного и



монiторинry в галузi публiчного управлiння та
адмiнiстрування.
10. Здатнiсть управляти публiчними фiнансами,
майном публiчноi форми власностi.
11. Володiти навичками використання в галузi
публiчного управлiння та адмiнiстрування
iHcTpyMeHTiB економiчноТ полiтики.
1,2. Бути спроможним приймати управлiнськi
рiшення на ocнoвi дiючоi нормативно-правовоi
6 ази локЕUIьного, регiон€ulьного, нацiонального та
мiжнародного piBHiB.
Компеmенmносmi в сферi консульmацiйноt mа
iнформацiйно-аналimuчноt diutbHocmi :

13. Спроможнiсть використовувати
iнформацiйнi технологii для вирiшення рrзних
дослiдницьких та адмiнiстративних завдань у
гшrузi публiчного управлiння.
14. Спроможнiсть критичного оцiнювати
iнформацiю та приймати конструктивнi рiшення
у публiчнiй сферi.
Компеmенmносmi з проекmноi diяльносmi :

15. Спроможнiсть готувати пропозицii щодо
вдоскон€Lлення системи та iHcTpyMeHTiB

державного управлiння
самоврядування.

та мiсцерого

16. Спроможнiсть висувати в сферi публiчно-
адмiнiстративних вiдносин iнновацiйнi iдеТ та
нестандартнi пiдходи щодо ik реа-пiзацii.
|7. Спроможнiсть до кооперацii та поеднаннrI
зусиль органiв гryблiчноi влади, приватних
структур, громадянського суспiльства в
мiжгаlryзевих проектах.
18. Спроможнiсть використовувати знанrul
методiв та теорiй ryманiтарних, соцiалъних,
полiтичних економiчних наук, адмiнiстративного
менеджменту при здiйсненнi експертних та
аналiтичних робiт.
компеmенmносmi з пеd аеоеiчноt diяльносmi :

19. Володiння навичками консzrлтинry за мiсцем
здiйснення професiйних обов'язкiв.
В межах окремих дисциплiн магiстерськоТ
програми можуть бути визначенi додатковi та

розвиваючi перелiченi фаховi компетентностi.
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Е.п Mцi резyльтати навчанця
Р езул ьm аmu в с ф ер i ор z а н i з ац iйн о -упр а в л i н с bKoi' d iя,т ьн о с m i :

1. Управляти процесами вироблення та решriзацiТ публiчноi полiтики на
мiжнародному, нацiональному, регiональному, лок€rльному рiвнях,
дотримуючись вимог чинного законодавства та враховуючi нацiональнi
iнтереси.
2. Використовувати сучаснi управлiнськi технологii у публiчнiй сферi, у
т.ч. органiзацiйного, iнновацiйного, фiнансового, ризик-, тайм-, кадрового,
проектного менеджменту.
3. Здiйснювати стратегiчне управлiння в iHTepecax суспiльства та
держави, включаючи постановку суспiльно значущих цiлей, формуваннrI
умов ix досягнення, органiзацiю роботи для отримання максим€lльно
можливих результатiв.
4. Здiйснювати аналiз стану економiки, соцiальноI та iнших сфер
суспiльства, окремих органiв публiчноi влади та органiзацiй.
5. Проводити кадрову полiтику та кадровий аудит, формувати колектив
органу публiчноi влади та органiзацiю колективноi роботи, вмiння
максим€Llrьно використовувати кадровий потенцiал органу публiчноi впади,
мотивуючи персон€tл з метою забезпеченнrI найбiльшоi результативностi iх
працi.
6. Покращувати дiяльнiсть посадових осiб органу гryблiчноi влади на
ocHoBi особистого досвiду, вмiння навчатися та вдоскон€lлювати роботу з
врахуваншIм досвiду та нових iдей, виrIвленIuI лiдерських якостей, вмiння
приймати зваженi рiшення, переконувати в доцiльностi цих рiшень та
втiлення рiшенъ у життя, оцiнювати наслiдки виконання рiшень.7. Налагоджувати взаемодiю iз зовнiшнiм середовищем iншими
органами публiчноi влади, |ромадським та бiзнес сектором.
Резульmаmuу аdмiнiсmраmuвно-mехнолоziчнiй diялльносmi i

8. Застосовувати законодавство, нормативно-правовi процедури
адмiнiстративнiй дiяльностi, у т.ч. готувати проекти нормативних aKTiB,
технiко-економiчне обЦрунтування та експертизи.
9. Оптимiзувати адмiнiстративнi процеси в органах публiчноi влади,
впроваджувати документообiг та листування з цромадянами та юридичними
особами, у тому числi iноземною мовою.

в
ik

й,
органу

гiонiв та аJIъних громад з

10. Здiйснювати ефективну iнформацiйно-аналiтичну та консультативну
дiяльнiсть з акту€rльних проблем гryблiчного управлiння та адмiнiстрування.
11. Формувати бази даних, оцiнювати iх повноту та якiстъ, застосовувати
з€вначенi данi дJuI експертноi оцiнки реальних управлiнських ситуацiй в
органах публiчноТ влади.
12. Розробляти положення органiв гryблiчноi влади, статути,
адмiнiстративнi регламенти, посадовi iнструкцii.
Резульmаmu у проекmнiй diмьнасmi:
13. Складати прогнози розвитку публiчноi влади, установ,

мих
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врахуванням iснуючих соцiаJIьних, економiчних, екологiчних проблем тощо.
|4. Розробляти програми соцiально-економiчного розвитку та прOекти
нацiоналъного, регiонального, лок€lльного, г€tлузевого piBHiB.
15. ОбЦрунтовувати та аналiзувати виконання соцiальних та економiчних
проIрам, проектiв з використанням методiв проектного аналiзу.
16. Розробляти технiко-економiчне обlрунтування та визначеннrt
вiрогiдноi ефективностi iнвестицiйних проектiв, у т.ч. у соцiальнiй сферi та
сферi комунiкацiй.
Резульmаmu у пеdаzоziчнiй mа колtунiкацiйнiй diяльносmi
|7. Гоryвати та апробовувати oKpeMi курси та програми з пiдвищення
ква_гriфiкацii державних службовцiв, посадових осiб мiсцевого
самоврядування, працiвникiв державних та комунЕtльних устаноR,
пiдприемств, органiзацiй.
18. Брати )п{асть у науково-дослiдних роботах з акту.lльних проблем
публiчного управлiння та адмiнiстрування, здiйснювати пiдготовку оглядiв
та аналiтичних дослiдженъ iз окремих проблем власноi дiялъностi.
19. Брати rIасть у публiчних дискусiях, дебатах, обговореннях,
демонструючи кулътуру мовлення, у т.ч. iноземними мовами, здатнiсть
доводити власну позицiю.
В межах оIФемих дисциплiн магiстерськоi процрами можуть бути визначенi
додатковi та розвиваючi перелiченi програмнi резулътати навчаннrI.

G. Ресурсне забезпечення реалiзацii програми
Кадрове забезпечення Викладання здlиснюеться

висококвшiфiкованими викJIадачами, серед
яких: 9 докторiв наук з державного управлiння, з
яких 8 професорiв; 5 докторiв наук з сумiжних
гаlryзей знань; 23 кандидата наук з державного
управлiннrl, з яких 12 доцентiв; 30 кандидатiв
наук з сумiжних гагý/зей знанъ.
,Що навчального процесу за цивiльно-правовими
угодами зЕrлуIаються висококвалiфiкованi
сrrужбовцi органiв публiчноi влади.

Матерiально-технiчне
забезпечення

Матерiа-гrьно-технiчне забезпеченюI реалiзацii
ocBiTHboi процрами скJIадають примiщеншt дJuI
занlIтъ слухачiв (лекцiйнi, аудиторнi примiщення,
кабiнети, лабораторii тощо); комп'ютернi кJIаси;
примiщення для науково-педагогiчних
працiвникiв; бiблiотека, у тому числi чит€tпьна
зала; ryртожиток для слухачiв, iдальня та буфет,
медичний пункт, актова запа, спортивний
майданчик та iншi споруди тощо.
fuя проведення занrIть лекцiйного типу
використовуються набори демонстрацiйного
обладнання мультимедiйнi проектори,
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iнтерактивнi дошки, флiпчарти тощо.
Примiщення для самостiйноТ роботи слухачiв, у
т.ч. бiблiотека обладнанi комп'ютерною
технiкою з виходом до IHTepHeTy.
Слухачi з числа осiб з iнвалiднiстю та iнших
маломобiльних груп забезпечук)ться
адаптованою до iх потреб матерiальною базою.

Iнформацiйне та
цавчально_методичне
забезпечення

Сукупнi фонди бiблiотечного вiддiлу
скJIадаються з книжкового фонду та фо"ду
перiодичних видань; фо"ду нормативно-
правових документiв, фонду кандидатських
дисертацiй; фо"ду авторефератiв дисертацiй,
захищених у Нацiональнiй академii та ii
регiона-пьних iнститутах; звiтiв з HlP, матерiалiв
на електронних носiях та iнших iнформацiйних
джерел.
Бiблiотека володiе базами даних САБ <<Iрбiс>>, а
саме: <<Книги>>, <<Перiодичнi видання),
<<Електроннi видання ОРIДУ Е{АДУ при
Президентовi УкраiЪи>) тощо.
,Щоступ до навч€tльно-методичних матерiалiв
дисциплiн магiстерськоi програми забезпечуеться
через внутрiшнiй сервер iнституту.

Н. Академiчна мобiльнiсть
Нацiональна кредитна
мобiльнiсть

можливiсть навчання безпосередньо у
Нацiона-гlьнiй академiТ державного управлiння
при Президентовi УкраiЪи, а також у if
регiона-гtьних iнститутах - .Щнiпропетровському,
Львiвському та XapKiBcbKoMy iнститутах
державного управлiння Нацiоналъноi академii
державного управлiння при Президентовi
УкраIни, iнших навчzlльних закJIадах, що
впроваджують спецiальнiсть 28| <Публiчне
управлiн}ul та адмiнiстрування).

Мiжнародна кредитна
мобiльнiсть

Серед партнерiв iнстиryту мiж якими укладенi
угоди про мiжнароднi проекти, якi передбачають
вкJIюченн;I у навчання студентiв бiльше 20
вищих навч€LlrьнID( закладiв серед яких:
Регiональний iнститут управлiння (м. Нант
Французька Республiка); Iнститут полiтичних та
адмiнiстративних наук (м. Росток, Федеративна
Республiка Нiмеччина); Нiмецький унiверситет
адмiнiстративних наук (м. Шпайер, Федеративна
Ресгryблiка Нiмеччина); Нацiональна школа
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публiчноi адмiнiстрацii (м. Варшава, Республiка
Полъща); Вища школа державного управлiння iM.

Станiслава Сташица (м. Бялiсток, Республiка
Полъща); Коледж економiки та менеджменту (м.

Прага, Чехiя); Унiверситет Александру IoaH Куза
(м. Ясси, Румунiя); Пекiнський адмiнiстративний
iнститут (Китайська Народна Республiка);
Академiя управлiння при Президентовi
Республiки Бiлорусь (м. MiHcbK, Республiка
Бiлорусь); Академiя державного управлiння при
Президентовi Республiки Молдова (м. Кишинiв,
Республiка Молдова тощо.

навчання iноземних
здобувачiв вищоi
освiти

За умови наявностi вiдповiдноТ лiцензii

2. Перелiк компонент освiтньо-професiйноi програми
та ix логiчна послiдовнiсть

2.1. Перелi iTHboT пDограмие IK компонент осв п ,Ul м
Код
lдlд

Компоненти ocBiTHboi програми (нав,rальнi
дисциплiни, практика, квалiфiкацiйнi роботи)

кiлькiсть
кредитiв

Форма
пiдсумкового
контDолю

1 2
-,J 4

Обов'язковi компоненти ocBiTHboi програми
ок.1 Публiчна полiтика 3,0 екзамен

ок.2 Публiчне управлiння. Багаторiвневе
врядування

3,0 екзамен

ок.3 Глобалiзацiя та полiтика нацiона.гlъноi
безпеки

4,0 екзамен

ок.4 Iнституцiональне забезпеченIuI гryблiчноi
влади

з,0 екзамен

ок.5 стратегiчне управлiння 4,0 екзамен

ок.6 ТериторiЕLпьна органiзацiя публiчноi влади 4,0 екзамен

ок.7 Iноземна мова в публiчному управлiннi 5,0 дiф. залiк

ок.8 Управлiння економiчним розвитком та
гryблiчними фiнансами

4,0 екзамен

ок.9 Право в публiчному управлiннi 4,0 екзамен

ок.10 Соцiальна та гуманiтарна полiтика 4,0 екзамен

ок.11 Управлiння персонzшом в публiчнiй службi 4,0 екзамен

ок.12 Методи аналiзу полiтики 4,0 екзамен

ок.lз Управлiння проектами в публiчнiй сферi 4,0 екзамен

З аzальнuй о б сяz о б о в' яз ко в tM компон енm 50 креdumiв
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вк
1.1

Щифровi технологii в публiчному
управлiннi

3,0 диф.залiк

вк
|.2

спецiалiзованого блоку дисциплiн, який
вкJIючае переважно фаховi дисциплiни, що
визначають спецiалiзовану пiдготовку
магiстранта в межах освiтньо-професiйноТ
програми, i спрямований на полiгrшення
здатностi вигryскника до працевлаштування
за обраним фахом.

4,0 екзамеч

вк
1.3

4,0 екзамен

вк
I.4

4,0 екзамен

вк
1.5

4,0 екзамен

вк
1.6

4,0 екзамен

З аzuльн u й о б сяz в uб ip ко в Ltx комп о н енm 23 креdumu
Практична пiдготовцq

ок.14 Стажування / Практика "Функцiональний
аналiз дiялъностi органiв гryблiчноi влади"

8,0 диф.залiк

ок.15 Пiдготовка квалiфiкацiйноi роботи 7,0

ок.16 комплексний екзамен 1,0

ок.17 Захист квалiфiкацiйноi роботи 1,0

Ycbozo 17 креdumiв

здгдльниЙ оБсяг ocBITHboi прогрАми 90 кредитiв

2.2. Структурно-логiчна схема освiтцьоi програми

Код н/д Компоненти ocBiTHboi програми (навчальнi
дисциплiни, практика, квалiфiкацiйнi
роботи)

кiлькiсть
кредитiв

Форма пiдсумк.
контролю

1 2
aJ 4

1, семестр
ок.1 публiчна полiтика 3,0 екзамен

ок.2 Публiчне управлiння. Багаторiвневе
врядування

3,0 екзамен

ок.3 Глобалiзацiя та полiтика нацiональноi
безпеки

4,0 екзамен

ок.4 Iнстиryцiональне забезпеченнrI
публiчноТ влади

3,0 екзамен

ок.5 стратегiчне управлiння 4,0 екзамен

ок.6 4,0 екзамен

ок.7 Iноземна мова в публiчному управлiннi 2,5

ок.8 Управлiннrl економiчним розвитком та
пуOлtчними фlнансами

4,0 екзамен
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)5 дiф.залiкок.7
ок.9 Право в публiчному уцр9рд]цЦ 4,0 екзамен

ок.10 Соцiальна та гуманiтарна полiтика 4,0 екзамен

ок.11 4,0 екзамен

ок.12 Методи аналiзу полiтики 4,0 екзамен

ок.13 Управлiння проектами в публiчнiй
сферi

4,0 екзамен

вк1 Щифровi технологiТ в гryблiчному

управлiннi

з,0 дiф.залiк

вк2 сгlецiалiзованого блоку дисциплiн, який
вкJIючае переважно фаховi дисциплiни,
що визначаютъ спецiалiзовану
пiдготовку магiстранта в межах
освiтнъо-професiйноi програми, i
спрямований на полiпшення здатностi
випускника до працевлаштування за

обраним фахом.

4,0 екзамен

3 семестр
вкз спецiалiзованого блоку дисциплiн, який

вкJIючае переважно фаховi дисциплiни,
що визначають спецiалiзоваЕу
пiдготовку магiстранта в межах
освiтньо-професiйноi програми, i
спрямований на полiпшення здатностi
виtIускника до працевлаштування за

обраним фахом.

4,0 екзамен

вк4 4,0 екзамен

вк5 4,0 екзамен

вкб 4,0 екзамен

ок.14 СтажуванняДIрактика " Функцiона-гlъний
анатliз дiяпъностi органiв публiчноi
влади"

8,0 дiф.залiк

ок.15 Пiдготовка квалiф iкацiйноТ роботи 7,0

ок.16 комплексний екзамен 1,0

ок.17 Захист квалiфiкацiйноТ роботи 1,0

3. Форма атестацii здобувачiв вищоi освiти

при проведеннi атестацiт здобувачi освiтнього рiвня (мапстр))

спецiалiностi 281 <публiчне управлiння та адмiнiструваннrD) складають

ком1rлексний екзамен та захищають магiстерсъку роботу. Публiчний захист

магiстерськоI роботи вiдбуваеться на вiдкритому засiданнi екзаменацiйноi

комiсiiъч у"u.rю не менше половини членiв koMicii. Комплексний екзамен

проводиться вiдповiдно до встановлених нормативних вимог.
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Комплоксний державний екзамен скJIадаеться з дисциплiн:

фiнансами

Публiчна полiтика
Публiчне управлiння. Багаторiвневе врядування

Глобалiзацiя та полiтика нацiональноi безпеки

Iнституцiоналъне забезпеченнrI публiчноi влади

Стратегiчне управлiння
Територi€lпьна органiзацiя публiчноi влади

Iноземна мова в публiчному управлiннi
Управлiння економiчним розвитком та публiчними

Право в публiчному управлiннi
Соцiальна та гуманiтарна полiтика

Управлiннrl персоналом в публiчнiй службi

Методи аналiзу полiтики
Управлiння проектами в публiчнiй сферi

,Щисциплiни вибiркових компонент
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матриця забезпечення програмних компетентностей компонецтами
ocBiTHboi програми

о
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t

о
lo

о
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о
ь
о

Ф

о
о)

о
о
Yо о

ýl

о

(9

о

t
Yо

ц)

о

(о

о

ь
!.о Ф

ýl
у
Ф

(9

Ф
fу
Ф

lo

Ф

(о
!z
Ф

lK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

зк-1 + +
+ + + +

зк-2 + + + + + + +

зк-3 + +

зк4 + + + + +

зк-5 + + + + + + +

зк-6 + + +

зк_7
+

зк_8 + +

зк-9
+ + + + +

зк_10
+ +

Фк_1 + + + + +

Фк_2 + +

Фк-3
+

Фк4
+

Фк-5
+

Фк-6
+ + + +

Фк-7 + + +

Фк-8 + + + + + + + +

Фк_9
+ +

Фк-10
+

Фк-11
+

Фк-12 + +

Фк-13
+

Фк-14
+ + + +

Фк-15 + +

Фк-16
+ +

Фк-17
+

Фк-18
+ + +

Фк-19
+
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NIатриця забезпечення програмних результатiв навчанця (ПРН)
вiдповiдними компонентами ocBiTHboT програми

Проектна група

/т об 2019 р,

/7 " О€ 2019 р.

об

Р П.^ iФ-,tT*C. е. Саханснко

ll Л. Л. Приходченко

Н. В. Пiроженко,, ly"
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пр-1
+" + + + + + +

пр-2 + + + + + +

пр-3
+ +

пр4 + + + + +

пр_5
+

пр_5
+ + + +

пр-7 + + + + +

пр-8
+

пр-9
+ +

пр_10
+ + + + + +

пр-11
+

пр-12 + +

пр-13 + + + +

пр_14
+ + +

пр-15
+ + + +

пр-16
+

пр-17
+

пр-lв +

пр-19
+

2019 р.
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