
одЕськиЙ рЕгlонАльниЙ lнститут дЕржАвного упрАвлlння
нАцlонАл ьноТ дкддвмl[ двржАвного упрАвлlння

при прЕзидЕнтовl укрдIни

65062, м. Одеса, вул. Генуезька,22

2. Затвердити навчальний
вступникiв 2020 року
адмiнiстрування) для
(.Щодаток 2).

л! 4аз

Про затвердкенЕя освiтньо-професiйноi
tФограми <Публiчне управлiнIUI та qдмiнiструваIIнD)
для другого (магiстерсъкогф рiвrrя вищоi ойr"
та навча.льного пjIaIry для встуIIнпкiв2020 роцу

У зв'язку iз затвердженЕUIм стандарту вищоi освiти за спецiмънiстlо
281 <Публiчне управлiннrl та 4дмiнiструвчноп для другого (магiстерського)
рiвня вищоi освiти (наказ Мон вiд 0а.б8.2020лlЬ 1001);u 

"u 
йд.rавi рiшешrявченоiРади iнституry, протокол вiд 27.08.2020 J.,{b 250/8_1

FIАКАЗУЮ:

1. Затвердити освiтньо-професiйну програму <публiчне управлiння таqдмiнiструваЕнrD) (онов-пенУ) для спецiаrlьностi Ztit <Сtублi""Ё упрч"лiнлrята адмiнiстрування) дIя другого (магiстерського) й"о u"щот освiти([одаток 1).

нАкАз
м. Одеса

план та перелiк вибiркових дисциплiн дIя
спецiальностi 28| <Публiчне управлiння та

другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти

з.

4.

Завiдвачам кафедр завершити оновJIенIIя Еавч€шьно-мgtодичного
забезпечеЕня дисциплiн до 15.09.2020.
Контроль за виконаншtм ЕжЕlзу покласти Еа першого заступника
дIФскгора iнституту М. П. Попова.

.Щйректор М. М.Iжа
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,Щодаток 1 до наказу
вiд 9Z о9 2BtAp.
Ns 1Zэ

ОШСЬЮЙ РЕГIОНАJЬIil,Ша IНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО YTIPABJIIHIUI

НАrЦОНАЛЬНОi АКАДЕМIi ДРГЖаВНОГО YTIPABЛIнIUI ПРИ
IIРЕЗИДЕНТОВI УКРЛНИ

ОСВIТНЬО-ПРОФЕСIЙНА ПРОГРАМА

(оновлена)

<Публiчне управлiння та адмiнiстрування>>

Щругого рiвня вищоi освiти

Галузь знань 28 Публiчне управлiння та адмiнiстрування

Спецiальнiсть 2 8 1 Публiчне управлiння та адмiнiстрування

СХВАJIЕНО
рiшенням вченоi ради ОРIДУ НАДУ
при Президентовi УкраiЪи
протокол вiд 27 серпня 2020 року

М. Iжа

ВВЕДЕНО В ДЮ
нак€lзом директора ОРIЩУ НАДУ при Президентовi Украiни
вiд СЗ"# вересня2020рощуJф /J,-4

Освiтня програма вводиться

Jф 250/8-1

Щиректор iнстиryту

м. Одеса,2020 piK

VI. Iжа



ПЕРЕДМОВА

Програма розроблена вiдповiдно до MiciT та Стратегii розвитку Одеського

регiоналъного iнституту державного управлiння Нацiоналъноi аКаДемiТ

державного управлiння при Президентовi Украiни (затверджена рiшенням
Вченоi радивiд 10 грудня 20|5 р. JФ 198/11-8 <Про затвердженIuI Прiоритетiв

розвитку Одеського регiонального iнстиryту державного управлiнтrя
Нацiональноi академii державного управлiння при Президентовi УкраiнИ На

20|6 - 2020 роки)

Розроблено проектною групою у складi:

Саханснка Ссргея егоровiча, доктора наук з державного .угrравлiнrrя,
професора, професора кафедри публiчного управлiння та регiоншliстики,
керiвника проектноi групи.

Приходченко Людмили Леонiдiвни, доктора наук з державного управлiння,
професора, завiдувача кафедри публiчного управлiння та регiоналiстики,

Пiроженко НаталiТ Вiкторiвни, кандидата наук з державного управлiння,

доцента, доцента кафедри гryблiчного управлiння та регiоналiстики.

За участi стейкхолдерiв: випускникiв магiстерськоТ програми за

спецiа.пьнiстю 28| <Публiчне управлiння та адмiнiстрування)) у форматi
анкетування.

Рецепзенти:

1. Бабiч Олександр Володимирович, Голопристанський мiськиЙ голова,

магiстр державного управлiння

2. Бедрега Свiтлана Миколаiвна, заступник Одеського мiського голови

З. .Щробот Iгор Олександрович, д.держ.упр., професор, професор кафедри

державного управлiння ЛРIЩУ НАДУ при Президентовi Украiни.



Профiль ocBiTHboI програми другого рiвня вищоТ освiти - магiстра

Загальна iнформацiя
Гагryзь знань: 28 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування>.
Спецiальнiсть: 28 1 <Публiчне управлiннrl та адмiнiстрування>.
Офiцiйна н€вва освiтньо-професiйноi програми: <Публiчне управлiння та
адмiнiструваннrl)).
Квалiфiкацiя: магiстр за спецiальнiстю <<Публiчне управлiння та
адмiнiструваЕнrD)
Тип диплому та обсяг
програми

Щиплом магiстра, одиничний
90 кредитiв еКТС
16 мiсяцiв

Назва вищого
навчального закладу

Одеський регiональний iнститут державного
управлiння Нацiоналъноi академii державного
управлiння при Президентовi УкраiЪи

Акредитацiйна
iнституцiя

Нацiональне агентство iз забезпечення якостi
вищоТ освiти

Перiод акредитацiТ Сертифiкат про акредитацiю :

серiя НД Jф 1691985 вiд 09.|0.2017,
TepMiH дii до 01,.07.2022

Щикл/рiвень НРК УкраiЪи - 8 piBeHb, FQ-EHEA - другий
цикл,ЕQF-LLL-7рiвень

Передумова Наявнiсть ступеня бакалавра, спецiаrriста та
магiстра

Мова викладання украiнсъка
TepMiH дiI ocBiTHboi
програми

до 2022 р.

Iнтернет-адреса
постiйного розмiщення
опису освiтньоi
програми

htф ://www. oridu. odes sa.ualnews/2O 1 6/ 1 1 /0 9/pua-
mag.pdf

А. Мета ocBiTHboT програми
Забезпечити поглиблення знань та змiцнення професiйних компетентностей
ПосаДових осiб органiв публiчноi влади, державних та комунzLльних
пiдприемств, установ та органiзацiй, представникiв |ромадського сектору
дJuI н€Lлежного виконаннrI професiйних обов'язкiв на керiвних посадах.
В. Характеристика ocBiTHboi програми
Предметна областьо
напрям

управлiння та адмiнiстрування у публiчнiй сферi

0сновций фокус
освiтньоi програми

Програма спрямована на поглиблення
теоретичних знань, практичних yMiHb та навичок,
достатнiх для ефективного виконання функцiй
керiвника у загальнонацiональних та мiсцевих
органах державноi влади; органах мiсцевого



самоврядування; державних та комунutльних
пiдприемствах, установах, органiзацiях;
громадських органiзацiях та iнших iнститутах
громадянського суспiльства; органах управлiння
мiжнародних урядових та неурядових
органiзацiй; у процесi дiяльностi суб'ектiв
господарювання непублiчноТ форми власностi в
частинi вiдносин з органами публiчноi влади.

Орiснтацiя ocBiTHboi
програми

Програма opieHToBaнa на здiйснення прикладних
органiзацiйно-управлiнських, адмiнiстративно-
технологiчних, консультативних та
iнформацiйно-аналiтичних функцiй в органах
публiчноi влади. Орiентацiя освiтньоi програми
сформована за результатами спiльноi зустрiчi iз
керiвниками мiсцевих органiв публiчноТ влади та
органiв мiсцевого самоврядуваннrI та через
aHKeTyBaHHrI випускникiв магiстерськоi програми
за спецiальнiстю 281 <Публiчне управлiння та
адмiнiстрування).

Особливостi програми Реалiзацiя програми передбачае необхiднiсть
практики в органах публiчноi влади, а також
розробку пiдсумковоi квалiфiкацiйноi роботи,
спрямованоi на розв'язання актуzrльних проблем
управлiння та адмiнiстрування в органах
публiчноi влади.
При формуваннi освiтнъоi програми
враховувЕLпися:
тенденцiТ розвитку ocBiTHboi та науковоi галузi
<Публiчне управлiння та адмiнiструваннrl)), що
поJUIг€Iють у 11 перехlдному та
мiждисциплiнарному xapaKTepi, вiдсутностi
стандарту вищоi освiти за другим piBHeM
пiдготовки;
тенденцii розвитку ринку працi, у т.ч. на
регiональному piBHi, що характеризуеться
збiльшенням зайнятостi у публiчному ceKTopi та
плиннiстю кадрiв;
досвiд аналогiчних вiтчизняних (насамперед, у
системi НАДУ) та iноземних (в межах The
Network of Institutes and Schools of Public
Administration in Central and Eastern Europe
NISPAcee) ocBiTHix програм.



С. Працевлаштування та продовження освiти
Працевлаштування Випускник здатний обiймати посади в органах

публiчноi влади та ix структурних пiдроздiлах,
установах, пiдприемствах, органiзацiях, до
посадових обов'язкiв якоi належить здiйснення
повноважень з органiзацii роботи iнших
працiвникiв у вiдповiдному органi, у тому числi:
. керlвникlв структурних пiдроздiлiв
центр€Lльних оргаЕiв виконавчоi влади та iнших
державних органiв, ix заступникiв, керiвникiв
територiальних органiв цих державних органiв та
ik структурних пiдроздiлiв, iх заступникiв;
. керiвникiв та заступникiв керiвникiв
структурних пiдроздiлiв мiсцевих державних
адмiнiстрацiй, апаратiв мiсцевих державних
адмiнiстрацiй, iх структурних пiдроздiлiв;
. керiвникiв апаратiв судiв, керiвникiв
структурних пiдроздiлiв апаратiв судiв, ik
заступникiв;
о сiльських, селищних, мiських голiв, голiв
обласних та районних рад та ix заступникiв,
керiвникiв виконавчих органiв мiсцевого
самоврядування та ik заступникiв, старост;
о керiвникiв громадських органiзацiй та iнших
iнститутiв громадянського суспiльст ва, а також ik
заступникiв;
. керiвникiв суб'ектiв
непублiчноi форми власностi
органами публiчноi влади;

господарювання
в частинi вiдносин з

осiб органiв управлiння
урядових та неурядових

о пос&дових
мiжнародних
органiзацiй;
о iнших осiб, на якi поширюеться
законодавство УкраiЪи з питань державноi
служби та служби в органах мiсцевого
самоврядування;
о посодових осiб органiв державноi влади на
яких не поширюеться законодавство Украiни з
питань державноi слryжби.

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



D. Стиль та методика навчання
Пiдходи до викладання
та навчання

Викладання та навчання rрунтуеться на
студентоцентрованому навчаннi, потребах
стейкхолдерiв, можливiстю формуваннi
iндивiдуальноi ocBiTHboT TpaeKTopii та
вiдповiдностi rrринцицу академiчноi свободи.
Структура програми включае обов'язкову
частину та варiативну частину, яка забезпечуе
можливiсть отримання поглиблених знань та
компетентностей за окремими спецiалiзованими
блоками дисциплiн, що включають переважно

фаховi дисциплiни, як1 визначають
спецiалiзовану пiдготовку магiстранта в межах
освiтньо-професiйноi програми, спрямованi на
полiпшення здатностi випускника до
працевлаштування за обраним фахом.
Навчальний процес забезпечуеться методичними
комплексами дисциплiн, що складаються iз
силабусiв навчzшьних дисциплiн, з пiдруrникiв
(навчальних посiбникiв), посiбникiв щодо
пiдготовки до практичних занять, методичних
вказiвок до самостiйноi роботи слухачiв,
екзаменацiйних та тестових запитань рiзноi
складностi (для самоперевiрки, для пiдсумкового
випробування) тощо.
Кожен слухач протягом всього перiоду навчання
забезпечуеться необмеженим доступом до
електронно-бiблiотечних pecypciB.
Органiзацiя освiтнього процесу передбачае
високу питому ваry проблемно-орiентованого
навчаннrI, а також консультування з практичних
питань державного управлiння та мiсцевого
самоврядування.

Оцiнювання Система оцiнювання знань окремих дисциплiн у
межах магiстерськоТ програми передбачас
здiйснення поточного та пiдсумкового контролю
з врахуванням принципiв академiчноi
доброчесностi.
Поточний контроль проводиться у формi:
презентацiй завдань практичних занять, участi в
обговореннi на ceMiHapax; TecTyBaHHrI за
окремими модулями; пiдготовки рефератiв,
анотованих оглядiв; написання творчих робiт,
есе, рецензiй; виконання навч€uIьних завдань та



вирiшення контрольних задач; розробки
ситуацiйних вправ; звiтування за самостiйну
роботу; участi у комунiкативних заходах, у т.ч.
круглих столах, конференцiях, групових дебатах;
розробки проектiв нормативних aKTiB, публiкацiй
за дисциплiною тощо. Пiдсумковий контроль
передбачае iспит у формi пiдсумкового тесту.
Пiдсумкова атестацiя передбачае скJIадання
единого державного квалiфiкацiйного iспиту та
захист квалiфiкацiйноi (магiстерськоТ) роботи.
Оцiнювання знань слухачiв здiйснюетъся за 100-
ба-шьною рейтинговою системою.

Е. Програмнi компетентl ocтl

Iнтегральна
компетентнiсть (IK)

Здатнiсть розв'язувати скJIаднi задачi i проблеми
у сферi публiчного управлiння та
адмiнiстрування та/або у процесi навчання, що
передбачас проведення дослiджень таlабо
здiйснення iнновацiй та характеризуеться
невизначенiстю умов i вимог.

Загальнi
компетентностi (ЗК)

ЗК01. Здатнiсть до абстрактного мислення,
аналiзу та синтезу.
ЗК02. Здатнiсть працювати в командi,
мотивувати людей та р)D(атися до спiльноi мети,
бути лiдером, дiяти соцiально вiдповiдально та
свiдомо.
ЗК03. Здатнiсть розробляти та управляти
проектами.
ЗК04. Здатнiсть удоскон€tлювати й розвивати
професiйний, iнтелектуальний i культурний
piBHi.
ЗК05. Здатнiсть приймати обгрунтованi рiшення
та використовувати cl^racHi комунiкацiйнi
технологiт.
ЗК06. Здатнiсть до професiйного спiлкування
iноземною мовою.
ЗК07. Здатнiсть генерувати HoBi iдеi
(креативнiсть).

Спецiальнi (фаховi,
предметнi)
компетентностi

СК01. Здатнiсть напагоджувати соцiа-llьну
взаемодiю, спiвробiтництво, попереджати та

розв'язувати конфлiкти.
СК02. Здатнiсть органiзовувати дiяльнiсть
органiв публiчного управлiння та iнших
органiзацiй публiчноТ сфери.
СК03. Здатнiсть органiзовувати iнформацiйно-



аналiтичне забезпечення управлiнських процесiв
iз Використанням с}п{асних iнформацiйних
pecypciB та технологiй, зокрема розробляти
заходи щодо впровадженнrI електронного
урядування в рiзних сферах гryблiчного

управлiння та адмiнiстрування.
СК04. Здатнiсть визначати пок€tзники ст€шого

розвитку на вищому, центрutлъному,
регiональному, мiсцевому та органiзацiйному
рiвнях.
СК05. Здатнiсть представ ляти органи публiчного
управлiння у вiдносинах з iншими державними
органами та органами мiсцевого самоврядування,
громадськими об'еднаннями, пiдприемствами,
установами i органiзацiями нез€lлежно вiд форь,r
власностi, громадянами та н€Lлагоджувати
ефективнi комунiкацii з ними.
СКOб. Здатнiсть здiйснювати професiйну
дiяльнiсть з ypaxyBaHHrIM потреб забезпечення
нацiональноi безпеки Украiни.
СК07. Здатнiсть самостiйно готувати проекти
нормативно-правових aKTiB, аналiтичнi довiдки,
пропозицii, доповiдi, надавати експертну оцiнку
нормативно-правовим актам на рiзних рiвнях
публiчного управлiння та адмiнiстрування.
СК08. Здатнiсть розробляти стратегiчнi
документи розвитку соцiально-економiчних
систем на вищому, центр€tлъному, регiональному,
мiсцевому та органiзацiйному рiвнях.
СК09. Здатнiсть здiйснювати наукову та
дослiдницьку дiяльнiсть у сферi публiчного
управлiння та адмiнiстрування.
СК10. Здатнiсть приймати обrрунтованi
управлiнськi рiшення з урахуванням питань
европейськоi та евроатлантичноi iнтеграцii

Е. Програмнi результати навчання
РН01. Знати теоретичнi та rтрикладнi засади вироблення й аналiзу публiчноi
шолiтики, основ та технологiй прийняття управлiнських рiшень.
РН02. Розв'язувати складнi задачi публiчного управлiння та
адмiнiстрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правовi
колiзii та проблеми, розробляти проекти нормативно-правових aKTiB для iх
усунення.
РН03. Знати ocHoBHi засади нацiональноi безпеки та умiти попереджатц й
нейтралiзувати викJIики i загрози нацiоналъним iHTepecaM УкраiЪи в межах



своеi професiйноi компетенцiТ.
РН04. Використовувати сучаснi статистичнi методи, моделi, цифровi
технологii, спецiалiзоване про|рамне забезuечення для розв'язання складних
задач публiчного управлiння та адмiнiстрування.
РН05. Визначати гlрiоритетнi напрями впровадження електронного

урядування та розвитку електронноi демократii.
РН06. Здiйснювати ефективне управлiння iнновацiями, ресурсами,
ризиками, проектами, змiнами, якiстю, застосовувати cylacHi моделi,
пiдходи та технологii, мiжнародний досвiд при цpoeKTyBaHHi та реорганiзацii
управлiнських та заг€шъно-органiзацiйних структур.
РН07. Умiти розробляти нацiоншrьнi/регiональнi програмнi документи щодо
розвитку публiчного управлiння, використовуючи системний аналiз i
комплексний пiдхiд, а також методи командноi роботи.
РН08. Умiти здiйснювати ефективну комунiкацiю, арryментувати свою
позицiю, використовувати cyracHi iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологii
у сферi публiчного управлiння та адмiнiстрування на засадах соцiальноi
вiдповiдальностi, rrравових та етичних норм.
РН09. Спiлкуватися iноземною мовою на професiйну тематику,
обговорювати проблеми публiчного управлiння та результати дослiджень.
РН10. Представляти органи публiчного управлiння й iншi органiзацii
публiчноI сфери та презентувати для фахiвцiв i широкого заг€rлу результати
ik дiяльностi.
РН11. Розробляти обrрунтованi управлiнськi рiшення з урахуванням питань
свропейськоТ та евроатлантичноi iнтеграцii, враховувати цiлi, наявнi
законодавчi, часовi та pecypcHi обмеження, оцiнювати полiтичнi, соцiальнi,
економiчнi та екологiчнi наслiдки BapiaHTiB рiшень.
РН12. Планувати i здiйснювати HayKoBi та прикладнi дослiдження у сферi
публiчного управлiння та адмiнiстрування, включаючи аналiз проблематики,
постановку цiлей i завдань, вибiр та використання теоретичних та
емпiричних методiв дослiдженнrl, аналiз його результатiв, формулюваннrI
обrрунтованих висновкiв.
G. Ресурсне забезпечення реалiзацiТ програми
Кадрове забезпечення Викладання здlиснюсться

висококвалiфiкованими викладачами, серед
яких: 9 докторiв наук з державного управлiннll, з
яких 8 професорiв; 5 докторiв наук з сумiжних
галузей знань; 23 кандидата наук з державного
управлiння, з яких 12 доцентiв; 30 кандидатiв
наук з сумiжних гаJIузей знань.

.Що навчального процесу за цивiльно-правовими
угодами з€tлучаються висококва_гriфiкованi
службовцi органiв гryблiчноI влади.
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Матерiально-технiчне
забезпечення

Матерiально-технiчне забезпечення реалiзацii
ocBiTHboi про|рами складають примiщення для
занять слу<ачiв (лекцiйнi, аудиторнi примiщення,
кабiнети, лабораторii тощо); комп'ютернi класи;
примiщення дJuI науково-педагогiчних
працiвникiв; бiблiотека, у тому числi чит€uIьна
зала; ryртожиток для слухачiв, iдаrrьня та буфет,
медичний пункт, актова заJIа) спортивний
майданчик та iншi споруди тощо.
Для проведеннrI занять лекцiйного типу
використовуються набори демонстрацiйного
обладнання мулътимедiйнi проектори,
iнтерактивнi дошки, флiпчарти тощо.
Примiщення для самостiйноi роботи слухачiв, ут.ч. бiблiотека обладнанi комп'ютерною
технiкою з виходом до IHTepHeTy.
Слухачi з числа осiб з iнвалiднiстю та iнших
маломобiльних груп забезпечуються
адаптованою до ik потреб матерiальною базою.

Iнформацiйне та
навчально-методичне
забезпечецня

Сукупнi фонди бiблiотечного вiддiлу
скJIадаються з книжкового фо"ду та фо"ду
перiодичних видань; фонду нормативно-
правових документiв, фонду кандидатсъких
дисертацiй; фо"ду авторефератiв дисертацiй,
захищених у Нацiоналънiй академii та il
регiональних iнститутах; звiтiв з Н,ЩР, матерiа_гriв
на електронних носiях та iнших iнформацiйних
джерел.
Бiблiотека володiе базами даних САБ <<Iрбiс>>, а
саме: <<Книги>>, <Перiодичнi видання>,
<<Електроннi видання ОРIДУ НАДУ при
Президентовi УкраiЪи>) тощо.
,Щоступ до навч€lлъно-методичних матерiа_пiв
дисциплiн магiстерсъкоТ програми забезпечустъся
через внутрiшнiй сервер iнституту.

Н. Академiчна мобiльнiс, гь
Нацiональца кредитна
мобiльнiсть

можливiсть навчання безпосередньо у
Нацiональнiй академiТ державного управлiння
при Президентовi УкраiЪи, а також у if
регiональних iнститутах - .Щнiпропетровському,
Львiвському та XapKiBcbKoMy iнститутах
державного управлiння НацiональноТ академiI
державного управлiння при Президентовi
УкраiЪи, iнших навч€Lльних закJIадах, що
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впроваджують спецi€Lпьнiсть 281 <Публiчне
управлiння та адмiнiстрування).

Мiжнародна кредитна
мобiльнiсть

Серед партнерiв iнституту мiж якими укладенi
угоди про мiжнароднi проекти, якi передбачають
включеннrI у навчання студентiв, бiльше 20
закладiв вищоi освiти серед яких: Регiоналъний
iнститут управлiння (м. Нант Французька
Республiка); Iнститут полiтичних та
адмiнiстративних наук (м. Росток, Федеративна
Республiка Нiмеччина); Нiмецький унiверситет
адмiнiстративних наук (м. Шпайер, Федеративна
Республiка Нiмеччина); Нацiональна школа
публiчноi адмiнiстрацii (м. Варшава, Республiка
Польща); Вища школа державного управлiння iM.
Станiслава Сташица (м. Бялiсток, Республiка
Польща); 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 управлiншI при
Президентовi Республiки Молдова (м. Кишинiв,
Республiка Молдова) тощо.

навчання iноземних
здобувачiв вищоI
освiти

За умови наявностi вiдповiдноI лiцензii

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

2.1. Перелiк компонепт ocBiTнboi програми

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

кiлькiсть
кредитiв

Форма
пiдсумкового

контролю
1 2 J 4

Обовоязковi компоненти ocBiTHboi програми
ок.1 Публiчна полiтика 3,0 екзамен
ок.2 Публiчне управлiння. Багаторiвневе

врядуваннrI
3,0 екзамен

ок.з Глобшiзацiя та полiтика нацiональноТ
безпеки

4,0 екзамен

ок.4 Iнституцiональне забезпеченнrI
публiчноi влади

3,0 екзамен
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ок.5 Стратегiчне управлiння 4,0 екзамен

ок.6 ТериторiztJlьна органiзацiя шублiчноi
влади

4,0 екзамен

ок.7 Iноземна мова в публiчному управлiннi 4,0 дiф. залiк
ок.8 УправлiнюI економiчним розвитком та

публiчними фiнансами
4,0 екзамен

ок.9 Право в публiчному управлiннi 4,0 екзамен
ок.10 Соцiальна та гуманiтарна полiтика 3,0 екзамен

ок.11 Управлiння персон€tлом в публiчнiй
службi

3,0 екзамен

ок.12 Методи аналiзу полiтики 3,0 екзамен

ок.13 Управлiння проектами в публiчнiй сферi 4,0 екзамен

ок. 14 Електронне урядуванIш та цифровi
технологiт

4,5 екзамен

заzальнuй обсяz о бов'язков uх компоненm 50,5 креdumiв
Вибiрковi компоненти освiтцьоI програми
вк 1.1 Спецiалiзований блок дисциплiн, який 4,5 диф.залiк
вк 1.2 вкJIючае переважно фаховi дисцигrлiни,

що визначають спецiалiзовану
пiдготовку магiстранта в межах
освiтньо-професiйноТ програми, i
спрямований на полiпшення здатностi
випускника до працевлаштування за
обраним фахом

4,5 диф.залiк
вк 1.з 4,5 диф.залiк
вк 1.4 4,5 диф.залiк
вк 1.5 4,5 диф. залiк
вк 1.6 4,5 диф.за-пiк

вк 1.7 4,5 диф.залiк

З аzальн uй о б сяz в uбiр ко в lM ком п о н енm 22,5 креdumiв
Практична пiдготовка
ок.1 5 Стажування / Практика

"Функцiональний аналiз дiяльностi
органiв публiчноТ влади"

7,0 диф.залiк

ок.16 Пiдготовка квалiфiкацiйноi роботи 8,0

ок.17 единий державний ква-гriфiкацiйний
iспит

1,0

ок.1 8 Захист ква_пiфiкацiйноi роботи 1,0

3 аzальн uй о б сяz пр акmuчноi пidzоmо в кu 17 креdumiв
зАгАльн tиЙ оБсяг ocBITHboi прогрАми 90 кредитi в
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2.2. Структурно-логiчна схема ocBiTHboT програми

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

кiлькiсть
кредитiв

Форма пiдсумк.
контролю

1 2 -J 4

1 семестр
ок.1 Публiчна полiтика 3,0 екзамен
ок.2 Публiчне управлiння. Багаторiвневе

вряJIYваннrI
3,0 екзамен

ок.3 Глобалiзацiя та полiтика нацiонztльноi
безпеки

4,0 екзамен

ок.4 Iнституцiональне забезпечення
публiчноТ влади

3,0 екзамен

ок.5 стратегiчне управлiння 4,0 екзамен
ок.6 Територiztльна органiзацiя публiчноi

влади
4,0 екзамен

ок.7 Iноземна мова в публiчному управлiннi 2.0
ок.8 Управлiння економiчним розвитком та

публiчними фiнансами
4,0 екзамен

ок.16 Пiдготовка квалiфiкацiйноi роботи 3,0 (проmяzоt,l сiчня)

3а семесmр 30,0
2 семестр

ок.7 Iноземна мова в публiчному управлiннi 2,0 дiф.залiк
ок.9 Право в публiчному управлiннi 4,0 екзамен
ок.10 Соцiальна та гуманiтарна полiтика 3,0 екзамен
ок.11 Управлiння персончtлом в гryблiчнiй

службi
3,0 екзамен

ок.12 Методи аналiзу полiтики 3,0 екзамен
ок.13 Управлiння проектами в гryблiчнiй

сферi
4,0 екзамен

ок. 14 Електронне урядуваннrI та цифровi
технологiI

4,5 екзамен

ок.15 Стажування/Практика " Функцiональний
анаrriз дiяльностi органiв публiчноi
влади"

7,0 дiф.залiк
(проmяzолl лuпня -

серпня)

За семесmр 30,5
3 семестD

вк 1.1 Спецiалiзований блок дисциплiн, який
включае переважно фаховi дисциплiни,

4,5 диф. залiк
вк 1.2 4,5 диф.залiк
вк 1.3 що визначають спецlulлlзовану

пiдготовку магiстранта в межах
освlтньо-проiресlиноl програми, 1

спрямований на полiпшення здатностi

4,5 диф. залiк
вк 1.4 4,5 диф.залiк
вк 1.5 4,5 диф.за-пiк
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вк 1.6 випускника до працевлаштування за
обраним фахом

4,5 диф.залiк

вк 1.7 4,5 диф.залiк

ок.1 б Пiдготовка квалiфiкацiйноТ роботи 5,0 (проmяеом
лuсmопаdа)

ок.17 единий державний квшriфiкацiйний
iспит

1,0 (zруdень)

ок.1 8 Захист квалiфiкацiйноi роботи 1,0 (epyDeHb)

за семесmр 29,5
Bcbozo 90

3. Форма атестацii здобувачiв вищоТ освiти

Атестацiя здiйснюеться у формi гryблiчного захисту ква-пiфiкацiйноi

роботи та единого державного квалiфiкацiйного iспиту за спецiалънiстю в

установленому порядку.
Квалiфiкацiйна робота не повинна мiстити академiчного плагiату,

фабрикацii, фальсифiкацii.
У ква-тriфiкацiйнiй роботi мае бути розв'язана скJIадна задача чи

проблема у сферi публiчного управлiння та адмiнiстрування, що передбачае
проведення дослiджень таlабо здiйснення iнновацiй та характеризусться
невизначенiстю умов i вимог.

Ква-пiфiкацiйна робота мае бути оприлюднена в репозитарii iнституту.
Атестацiйний iспит у виглядi единого державного квалiфiкацiйного

iспиту мае оцiнювати вiдповiднiсть результатiв навчання вимогам стандарту
та вiдповiдати органiзацiйним вимогам до единого державного
квалiфiкацiйного iспиту, якi встановлюються законодавством.
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Матриця забезпечення програмцих компетентностей компонентами
ocBiTHboT програми
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зк03
+ + + + +

зк04
+ + +

+
+

зк05
+ + + + + +

зк06
+ +

зк07
+ + + + + + +

ск0
1

+ + + t + +

ск0
2

+ + + + + +

ск0
3

+ + + +

ск0
4

+ + + + + +

ск0
5

+ + + + +

ск0
6

+ +

ск0
7

+ + + + + + + + +

ск0
8

+ + + + + + + +

ск0
9

+ + + + +

ск,|
0

+ + + + + +
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Матриця забезцечення програмних результатiв навчання (ПРН)
вiдповiдними компонентами ocBiTHboi програми

Проектна група
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Ф
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о

со

уо
рн01 + + +

рн02
,+ + + + +

рн03 + +

рн04 + + +

рн05 + +

рн06 + + + + +

рн07 + + + + + +

рн08 + + + +

рн09 + +

рн10 + +

рн1,|
+ + +

рн12 + + + + +

" vf " Gd 2020р.
/i\ /l( u /цх а4 л."аА С. €. Саханснко

" !Z,, od 202О р. fu, Л. Л. ПриходчеЕко

tlV ." t)ll /r J ll (. d 2020 р.

\-,/ 

й Н. В. Пiроженко
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