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281 Публічне управління та адміністрування
Перший (бакалаврський) рівень
Публічне управління та адміністрування
на базі повної загальної середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС;
на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої
освіти має право визнати та перезарахувати 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 має бути спрямовано
на забезпечення загальних та спеціальних (фахових)
компетентностей за спеціальністю,
визначених цим
стандартом вищої освіти.
- Стандарт вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне
управління та адміністрування» для першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти затверджено Наказом Міністерства освіти і
науки України від 29 жовтня 2018 р. № 1172
Перелік основних компетентностей
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.
1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
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.
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.
4. Здатність бути критичним і самокритичним.
5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
6. Здатність працювати в команді.
7. Здатність планувати та управляти часом.
8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
12. Навички міжособистісної взаємодії.
13. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших
галузей знань/видів діяльності).
1.
Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й
Спеціальні
розв’язання конфліктів.
(фахові)
Здатність забезпечувати належний рівень вироблення
компетентності 2.
та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.
(ФК)
3.
Здатність забезпечувати дотримання нормативноправових та морально-етичних норм поведінки.
4.
Здатність використовувати в процесі підготовки і
впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ.
5.
Здатність використовувати систему електронного
документообігу.
6.
Здатність
здійснювати
інформаційно-аналітичне
забезпечення управлінських процесів із використанням
сучасних інформаційних ресурсів та технологій.
7.
Здатність розробляти тактичні та оперативні плани
управлінської діяльності.
8.
Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх
впроваджувати.
9.
Здатність впроваджувати інноваційні технології.
10.
Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в
сфері публічного управління та адміністрування.
Здатність у складі робочої групи проводити прикладні
дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.
Орієнтовний
*Класифікатор професій ДК 003:2010:
перелік
Працевлаштування випускників
професійних
Національний класифікатор України: Класифікатор професій
кваліфікацій,
(ДК 003:2010)
які планується Код КП Професійна назва роботи за ДК 003:2010
надавати
1477.1 Менеджер (управитель) з персоналу
1483 Менеджер (управитель) у соціальній сфері
Менеджер (управитель) систем якості в державному

Вимоги до
рівня осіб, які
можуть
розпочати
навчання
Порядок
оцінювання
результатів
навчання

управлінні
Державний експерт
Державний соціальний інспектор
Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)
2419.3 Помічник-консультант народного депутата України
Радник (органи державної влади)
Спеціаліст державної служби
Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби 3431
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)
Помічник керівника підприємства (установи, організації)
3 436.1 Референт
Інспектор з виплати пенсій Інспектор з призначення пенсій
Інспектор з соціальної допомоги
- на базі повної загальної середньої освіти;
на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)
на базі освітньо-професійного ступеня фаховий
молодший бакалавр
Атестація здійснюється у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.

