


Загальні положення: 

Код та 

найменування 

спеціальності 

281 Публічне управління та адміністрування 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) рівень  

Перелік 
спеціалізацій та 
освітніх програм 

Публічне управління та адміністрування 

Загальний 

обсяг у 

кредитах ЄКТС 

та строк 

навчання 

90 кредитів / 1 рік 5 місяці. 

Професійні 

стандарти 

Основною метою освітньої діяльності інституту за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

є професійна підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування, що передбачає проведення досліджень та 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

Перелік основних компетентностей 

Інтегральна 

компетентніст

ь (ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування або у царині академічної діяльності, що 

передбачає наявність уміння щодо застосування теорій та 

наукових методів відповідної галузі і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентност

і (ЗК) 

1. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

4. Здатність застосування знання у практичних ситуаціях 

5. Здатність до адаптації та дій у новій ситуації 

6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми  

7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел 

8. Здатність бути критичним і самокритичним 

9. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

10. Навички міжособистісної взаємодії 

11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість 

12. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій 

13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

14. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 



знань/видів економічної діяльності) 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентност

і (ФК) 

1. Навички збирати й оцінювати інформацію щодо 

регіонального та міжнародного економічного розвитку для 

прийняття управлінських рішень і розробляти пропозиції для 

формування програм розвитку організації 

2. Навички визначати стан грошово-кредитної системи країни 

в цілях управління публічними фінансами 

3. Здатність розробляти процедури розв’язання поточних 

ситуацій в економіці підприємства з урахуванням обмежень на 

час вироблення управлінського рішення і впливу наявних 

ресурсів 

4. Здатність суб’єкта публічного адміністрування щодо 

визначення стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських 

рішень в контексті державної та публічної служби 

5. Навички визначати технологію управління суб’єктом 

публічної сфери, що є раціональною за ознаками досягнення 

мети діяльності та ресурсами 

6. Навички організації і ведення обліку і аудиту в 

організаціях з метою прийняття управлінських рішень та 

формування ефективної стратегії розвитку 

7. Здатність застосовувати методи та критерії економічного 

діагностування результативності та ефективності публічного 

управління та адміністрування з метою забезпечення економічної 

безпеки в умовах соціально-економічних змін 

8. Здатність використовувати комунікативні, культурні і 

лідерські здібності та на базі управлінсько-маркетингових 

навичок приймати рішення стратегічного характеру 

9. Здатність застосовувати принципи адміністративного 

менеджменту в сучасних умовах, користуватись правовими 

засадами та технікою у сфері адміністративного менеджменту, 

застосовувати механізми функціонування органів управління, 

оцінювати ефективність та якість адміністративного 

менеджменту 

10. Здатність застосовувати організаційний інструментарій 

управління трудовими ресурсами та надбані професійні знання і 

навички на практиці, а також управляти соціально-трудовими 

відносинами на всіх стадіях розвитку організації, 

використовуючи сучасні інформаційні технології. 

11. Навички застосування сучасних інформаційних систем у 

сфері публічного управління. 

12. Навички використання методів і прийомів економічної 

діагностики для формування ефективних засад сталого, в тому 

числі соціального, розвитку, а також реалізації механізму 

антикризового управління. 

13. Здатність використовувати сучасну конституційно-

законодавчу базу в системі територіального управління та 



місцевого самоврядування. 

14. Здатність використовувати сучасні прийоми і методи 

адміністрування податків з метою ефективного стратегічного 

розвитку. 

Орієнтовний 

перелік 

професійних 

кваліфікацій, 

які 

планується 

надавати 

Магістр за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» згідно ДК 003:2010 може займати первинні 

посади: 

1120.1 Вищі посадові особи органів державної виконавчої 

влади 

1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної 

влади 

1143.2 Вищі посадові особи інших самоврядувальних 

організацій 

1143.5 Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій 

1229.1 Керівники підприємств, установ та організацій 

1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів 

державної влади 

1221.2 Начальник відділу 

1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів 

державної влади та місцевого самоврядування 

1231 - Начальник управління 

2419.3 – Державний соціальний інспектор 

2419.3 – Консультант (в апараті органів державної влади, 

виконкому) 

2419.3 – Помічник-консультант народного депутата України 

2419.3 – Спеціаліст державної служби 

2419.3 – Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної 

служби 

2419.3 - Професіонали державної служби 

Вимоги до 

рівня осіб, які 

можуть 

розпочати 

навчання 

Особа має право здобувати другий (магістерський) рівень вищої 

освіти за умови наявності першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (диплом бакалавра, спеціаліста (зі споріднених 

спеціальностей), підтверджений документом державного зразка, 

що виданий вищим навчальним закладом III-IV рівня 

акредитації). 

Порядок 

оцінювання 

результатів 

навчання 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи.   

 

 




