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ПЕРЕДМОВА 

Склад робочої групи, що розробила освітню програму 

Прізвище, ім’я, 

по батькові  

керівника та 

членів робочої 

групи 

Найменування 

посади (для 

сумісників – 

місце основної 

роботи,  

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення,  

спеціальність,  

кваліфікація згідно з 

документом  

про вищу освіту) 

Науковий  

ступінь, 

шифр і  

найменування 

наукової  

спеціальності, 

тема дисертації, 
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якою кафедрою 

(спеціальністю) 
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Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами,  

керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення  

кваліфікації  

викладача  

(найменування 

закладу, вид  

документа, тема, 

дата видачі) 
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1 Шапошнікова 

Олена 

Миколаївна 

(керівник 

проектної 

групи) 

Доцент кафедри 

прикладної 

економіки та 

підприємництва 

Ленінградський 

ордена Леніна 

політехнічний 

інститут імені М.І. 

Калініна, 1976 р., за 

спеціальністю 

«економіка та 

організація 

машинобудівної 

промисловості», 

інженер-економіст. 

Донецький державний 

університет, 1997 р., за 

спеціальністю 

«Педагогіка. 

Соціальна педагогіка», 

соціальний педагог  

Кандидат наук з 

державного 

управління; 25.00.02- 

Механізми 

державного 

управління. 

Тема дисертації: 

«Механізми 

державного 

регулювання та 

планування 

залучення 

інвестицій до 

виробничої сфери 

регіону», диплом 

ДК №025281 від 16 

вересня 

2004 р.,доцент 

кафедри обліку та 

аудиту, Атестат 02 

ДЦ № 011269 від  

15.12.2005 р. 

34 роки 1. Методологические подходы к 

формированию системы 

дюбжетирования на предприятии // 

Розвиток системи обліку, аналізу та 

аудиту в Україні: теорія і практика: зб. 

наук. праць / ДонДУУ. – Донецьк: 

ДонДУУ, 2012. – Т. ХІІІ. – (Економіка; 

вип. 216). – 419-424 

2. Агафоненко О.Ю. Оцінка 

аудиторського ризику в умовах 

економічної нестабільності // 

Проблеми і перспективи розвитку 

обліково-аналітичного забезпечення 

системи управління підприємствами в 

умовах євроінтеграції: зб. наук. праць / 

ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 

Т. ХІІІ. – (Економіка; вип. 232). – 21-26 

3. Механізми розвитку експертно-

імпортних операцій в Україні на 

прикладі Донецької області // 

Регіональний розвиток – основа 

розбудови української держави: зб. 

Публічне 

акціонерне 

товариство 

«Інвестиційна 

синергетична 

компанія «ІНКО»» 

м. Київ з 1.06.2015 

по 31.01.15 р.  

Відділ управління 

інформаційних 

технологій 

Дніпровської 

міської ради, 

довідка про 

проходження 

підвищення 

кваліфікації 

(стажування), 

25 – 29 вересня 

2017 р. 
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наук. праць / ДонДУУ. – Донецьк: 

ДонДУУ, 2012. – Т. ХІІІ. – (Економіка; 

вип. 230). – 310-317 

4. Казакова О. Стратегічні напрямки 

покращення інвестиційної 

привабливості Донецького регіону // 

Збірник наукових праць «Економіка 

сьогодення: актуальні питання та 

перспективи» №2/ Полтавський 

університет економіки і торгівлі . – 

2013. – С. 87-95 

5. Щодо питання стратегічного аналізу 

вкладених інвестицій // Збірник 

наукових праць ДонДУУ: «Державні 

механізми управління 

природокористуванням»: Серія 

«Державне управління», Т. вип.. – 

Донецьк, 2012. – С. 72-78. 

6. Гарбузюк А О Зовнішньоекономічна 

діяльність: проблеми та шляхи їх 

вирішення в Україні // Сучасні 

проблеми державного управління 

різними сферами і галузями економіки: 

зб.наук.праць/ ДонДУУ. – Донецьк: 

ДонДУУ, 2013.–Т.ХIV. – 313 c. – 

(Державне управління: вип .257)–С. 

304-310. 

7. Проблеми залучення іноземних 

інвестицій в економіку України // 

Науковий вісник національного 

лісотехнічного університету України: 

збірник науково-технічних праць. – 

Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – 

Вип. 23.4. – 408 с. – С. 296-301 

8. Светлична Т.В. Інвестиційна 

привабливість регіону в умовах 
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світових інтеграційних процесів // 

Проблеми соціально-економічного 

розвитку регіонів, інфраструктурне 

забезпечення їх комплексного 

розвитку на державному та 

регіональному рівнях: зб.наук. пр. – Т. 

XIV. – серія «Економіка»; вип. 263. – 

C. 245-252 

9. Козуб Л.Ю. Інвестиційна 

привабливість суб’єктів 

господарювання у сучасних умовах 

розвитку економіки // Науковий вісник 

національного лісотехнічного 

університету України: збірник 

науково-технічних праць. – Львів: РВВ 

НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.15. – 

С.278-283 

10. Будякова О.Ю. Система взаємодії 

корпоративних соціальних відносин // 

Політика корпоративної соціальної 

відповідальності в контексті сталого 

соціально-економічного розвитку: 

матеріали І Міжнародної наук.-практ. 

Конференції (секція 2. «Стратегія 

інституційного розвитку соціально 

орієнтованої економіки України»), м. 

Донецьк, 5-6 грудня 2013 р.  – 

Донецьк: ДонДУУ, 2013. – С. 263-266 

11 Фінансова стійкість підприємств в 

кризових умовах господарювання // 

Обліково-фінансове забезпечення 

управління економічними процесами в 

умовах міжнародної інтеграції 

України: зб. наук. праць / ДонДУУ. – 

Донецьк: ДонДУУ, 2013. – Т. XIV. – С. 

354-361. – (Економіка; вип. 272) 
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12. Інвестиційний розвиток міст 

України в сучасних умовах 

господарювання // Донецький 

державний університет управління. 

Збірник наукових праць / ДонДУУ. – 

Т. ХIV, вип. 288: Управління 

розвитком фінансово-економічної 

системи регіону в умовах світових 

інтеграційних процесів. Серія: 

Економіка. – Донецьк: Ноулідж, 2014. 

– С.513-524 

Конференції: 

1. «Розвиток бухгалтерського обліку, 

контролю та аналізу у сучасних 

концепціях управління – 2012» (1-3 

червня 2012, м. Судак).  

2. «Управлінські, фінансово-

економічні та правові аспекти 

євроінтеграції» (м., Донецьк, 29-30 

травня 2012 р.). 

3. «Zpravy vedecke ideje - 2012» - 

Praha. 

4. «Регіональний розвиток – основа 

розбудови української держави» 

(Донецьк, 9-10 квітня 2013 р.). 

5. «Соціально-економічні проблеми 

сучасності та концепція сталого 

розвитку в Україні та світі» (28-29 

березня 2014 р.). – м. Дніпропетровськ. 

6. «Фінансові аспекти розвитку 

економіки: теорія, методологія, 

практика Львів, 28-29 березня 2014 

року. 

7. «Актуальні проблеми 

зовнішньоекономічної та інноваційної 

діяльності в умовах інтеграційних та 
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глобалізаційних процесів» (23-25 

листопада 2016 р.) – Маріуполь. 

2 Болдуєв 

Михайло 

Валентинович 

(член 

проектної 

групи) 

Професор 

кафедри 

прикладної 

економіки та 

підприємництва 

Гуманітарний 

університет 

«Запорізький інститут 

державного та 

мінуципального 

управління», 2005 р., 

за спеціальністю 

«економіка 

підприємства»; 

магістр з економіки 

підприємства 

Доктор наук з 

державного 

управління, 25.00.02 

– механізми 

державного 

управління, тема: 

«Формування 

організаційно-

економічного 

механізму 

державного 

регулювання 

розвитку 

регіонального 

АПК»,  диплом ДД 

№008252 від 11 

квітня 2010 р., 

професор кафедри 

обліку і аудиту, 

атестат 12 ПР № 

007561 від 19 січня 

2012 р. 

17 

років  

1. Болдуєв М.В. Використання 

похідних балансових звітів як 

важливого методу стратегічного 

управлінського обліку // Регіональний 

збірник праць з економіки „Прометей” 

- № 1 – 2012. – С. 262-267 

2. Болдуєв М.В. Методичні підходи до 

складання стратегічного похідного 

балансового звіту // Інституціональний 

вектор економічного розвитку / 

Institutional Vector 1-48 of Economic 

Development: збірник наукових праць 

МІДМУ "КПУ" / Редкол.: А. А. Ткач 

(голов. ред.) та ін. – Запоріжжя: КПУ, 

2012. – Вип. 5 (1). – с. 136-142. 

3. Болдуєв М.В. Змiст i порядок 

розробки корпоративної облікової 

політики холдингових компаній // 

Держава та регіони. Серія: Економіка 

підприємництва. – 2014. – № 4. – С. 65-

69. 

4. Болдуєв М.В. Впровадження в 

практику українських підприємств – 

учасників зовнішньоекономічної 

діяльності передових міжнародних 

стандартів організації внутрішнього 

аудиту  // Держава та регіони. Сер. : 

Економіка та підприємництво. - 2014. - 

№ 3. - С. 42-47. 

5. Болдуєв М.В. Удосконалення 

елементів системи внутрішнього 

контролю суб’єктів господарювання // 

Держава та регіони. Серія: Економіка 

підприємництва. – 2015. – № 3. – С. 75-

Дніпровської 

міської ради, 

довідка про 

проходження 

підвищення 

кваліфікації 

(стажування, 28 

березня – 29 

вересня 2016 р. 

Відділ управління 

інформаційних 

технологій 

Дніпровської 

міської ради, 

довідка про 

проходження 

підвищення 

кваліфікації 

(стажування), 

25 – 29 вересня 

2017 р. 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623244:%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623244:%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80.
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82. 

6. Болдуєв М.В. Розвиток методичного 

забезпечення проведення 

комп’ютерного аудиту // Держава та 

регіони. Серія: Економіка 

підприємництва. – 2016. - № 3. - С. 35-

39 

7. Болдуєв М. В. Державне 

регулювання розвитку 

агропродовольчого комплексу та 

забезпечення продовольчої безпеки 

України // Держава та регіони. Серія: 

Економіка підприємництва. –  2017. – 

№ 1 – С. 21-25 

8. Болдуєв М.В. Організаційно-

економічні методи державного 

стимулювання інтеграційних процесів 

у сільському господарстві на 

регіональному рівні // Інвестиції: 

практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 

С. 95-99. 

9. Болдуєв М.В. Механізми державної 

підтримки національного 

агропродовольчого виробництва та 

забезпечення продовольчої безпеки 

України // Нова траєкторія розвитку 

національної економіки: мікро-, макро- 

та прикладні аспекти: монографія / за 

редакцією О.В. Покатаєвої, Г.Ю. 

Кучерявої. – Запоріжжя: КПУ, 2017. – 

452с. – С.100-114 

10. Болдуєв М.В. Розвиток фінансових 

методів державної підтримки 

сільськогосподарських 

товаровиробників // Інвестиції: 

практика та досвід. – 2017. – № 7. – С. 
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89 – 92 

Під керівництвом захищена та 

затверджена кандидат наук з 

державного управління по 08.00.03 

(Ледян Т.О. 2010 р.)  

Здійснює керівництво аспірантами 

та здобувачами: Ортіна Г В. за 

спеціальністю 25.00.02 (механізми 

державного управління). 

Неодноразово виступав 

співорганізатором наукових 

конференцій, круглих столів.  

Керує дипломними проектами 

магістрів спеціальності 

«Адміністративний менеджмент». 

Учасник комплексної науково-

дослідної теми “Функціонування 

державних систем регулювання 

економіки, функцій, структур 

управління на різних рівнях”. 

3 Ісіков Сергій 

Михайлович 

(член 

проектної 

групи) 

Доцент кафедри 

прикладної 

економіки та 

підприємництва 

Донецький 

державний 

університет 

управління, 2000 р., 

за спеціальністю 

«маркетинг», 

економіст. 

 

 

Кандидат наук з 

державного 

управління, 

25.00.02 - 

Механізми 

державного 

управління, тема: 

«Організаційно-

економічний 

механізм 

державної 

підтримки малого 

підприємництва: 

логістична 

концепція», 

диплом 

10 

років 

1. Исиков С.М.  Проблемы 

продвижения и сбыта в организациях   

// Сер. „Державне управління”. – T. II, 

вип. 7.-Донецьк: ДонДАУ, 2012.-С. 35-
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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

– складання навчальних планів; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань; 

– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації бакалаврів спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньо-професійної програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ «ДП»; 

– викладачі НТУ «ДП», які здійснюють підготовку бакалаврів 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування; 

– приймальна комісія НТУ «ДП». 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри університету, які 

беруть участь у підготовці фахівців ступеня бакалавра спеціальності 

281 Публічне управління та адміністрування. 

 

1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 
1.1 Загальна інформація 

Повна закладу вищої 

освіти та інститут 

(факультет) 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 

факультет менеджменту 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр публічного управління та адміністрування   

Офіційна назва 

освітньої програми 

Публічне управління та адміністрування 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, загальний обсяг освітньої 

програми складає 240 кредитів ЄКТС. 

На базі ОКР «Молодший спеціаліст» визнаються та 
перезараховуються 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 
попередньої освітньої програми підготовки молодшого 
спеціаліста. Термін навчання на базі повної загальної середньої 
освіти – 3 роки 10 місяців, на базі ОКР «Молодший спеціаліст» – 2 
роки 10 місяців. 

Наявність акредитації Акредитація програми не проводилася 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 
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рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти/диплома молодшого 
спеціаліста. 

Особливості вступу на освітню програму визначаються 

Правилами прийому Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка», що затверджені Вченою Радою. 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін не може перевищувати 3 роки 10 місяців та/або період 

акредитації. Допускається коригування відповідно до змін 

нормативної бази вищої освіти 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://pe.nmu.org.ua/ua/ Інформаційний пакет за спеціальністю 

Освітні програми НТУ «ДП»: 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_ 

divisions/science_met_dep/educational_programs. 

1.2 Мета освітньої програми 

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 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область  28 Публічне управління та адміністрування / 281 Публічне 

управління та адміністрування  

(випускова кафедра – приладної економіки, підприємництва та 

публічного управління) 

Об’єкти вивчення та/або діяльності: вся сфера публічного 

управління та адміністрування.  

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. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна, прикладна  

Основний фокус 

освітньої програми  

Спеціальна освіта в галузі 28 Публічне управління та 

адміністрування / 281 Публічне управління та адміністрування 

Ключові слова: публічне управління, адміністрування, державна 

служба, місцеве самоврядування, проектні рішення, сталий 

розвиток, регіональні програми, бізнес-проект. 

Особливості програми Учбова-ознайомча, виробнича та передатестаційна практики 

обов’язкові. 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Види економічної діяльності за класифікатором ДК 009:2010: 

• Секція O, Група 84.1 Державне управління загального 

характеру; соціально-економічне управління; 

http://pe.nmu.org.ua/ua/
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_%20divisions/science_met_dep/educational_programs
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_%20divisions/science_met_dep/educational_programs
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• Секція O, Група 84.2 Надання державних послуг суспільству в 

цілому; 

• Секція O, Група 84.3 Діяльність у сфері обов'язкового 

соціального страхування; 

• Секція M, Розділ 70 Діяльність головних управлінь; 

консультування з питань керування; 

• Секція M, Розділ 72 Наукові дослідження та розробки; 

• Секція J, Розділ 63 Надання інформаційних послуг; 

• Секція P, Група 85.4 Вища освіта; 

• Секція P, Група 85.6  Допоміжна діяльність у сфері освіти: 

надання послуг (крім навчальних), які підтримують освітній процес 

або системи; 

• Секція S, Розділ 94 Діяльність громадських організацій. 

Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK України 

– 8, рівень FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 

інституційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), що використовується для конвертації оцінок 

мобільних студентів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 

залежності від компетентністних характеристик (знання, уміння, 

комунікація, автономність і відповідальність) результатів 

навчання, досягнення яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий ним 

рівень компетентностей відносно очікуваних, ідентифікуються та 

вимірюються під час контрольних заходів за допомогою 

критеріїв, що корелюються з дескрипторами Національної рамки 

кваліфікацій і характеризують співвідношення вимог до рівня 

компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 

результатами поточного контролю або/та оцінюванням 

виконання комплексної контрольної роботи або/та усних 

відповідей 

Форма випускної 

атестації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

акредитаційного іспиту та публічного захисту кваліфікаційної 

роботи бакалавра. 

Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з процедурою, 

визначеною системою забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти університетом. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на 

засіданні екзаменаційної комісії 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності для першого рівня вищої освіти відповідно 
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кадрового 

забезпечення 

до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності для першого рівня вищої освіти 

відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного 

та інформаційного забезпечення провадження освітньої 

діяльності для першого рівня вищої освіти відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

1.7  Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність, про 

подвійне дипломування тощо 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод  про міжнародну мобільність, про 

подвійне дипломування, про тривалі міжнародні проекти, що 

передбачають навчання студентів тощо 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти, викладання 

англійською мовою 

 

 

2 НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА 
 

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 і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

 

2.1 Загальні компетентності  

Шифр Компетентності 
 

1 2 

ЗК1 Здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в сфері, відмінної 

від професійної; 

 

ЗК2 здатність критично оцінювати й переосмислювати накопичений досвід 

ЗК3 здатність адаптуватися до нових ситуацій 

ЗК4 здатність організовувати свою діяльність, працювати автономно та у команді 

ЗК5 здатність вирішувати проблеми в професійній діяльності 

ЗК6 здатність працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й використовувати 

інформацію з різних джерел 

ЗК7 здатність до організації та планування, раціонального використання часу 

ЗК8 здатність до усного і письмового спілкування й використання державної та 

іноземної мов, у тому числі у професійній сфері 

ЗК9 здатність здійснювати комунікацію, виходячи із цілей спілкування та конкретної 

ситуації 
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1 2 

ЗК10 здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів 

 

2.2 Спеціальні компетентності  
 

Шифр Компетентності 
 

1 2 

СК1 Здатність організовувати працю в первинних робочих групах з метою досягнення 

цілей організації 

СК2 здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи процесів 

СК3 здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних 

норм поведінки 

СК4 здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських 

рішень сучасні ІКТ 

СК5 здатність використовувати систему електронного документообігу в організації 

СК6 здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій 

СК7 здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності 

СК8 здатність готувати проекти управлінських рішень, та їх впроваджувати 

ефективність 

СК9 здатність впроваджувати інноваційні технології в діяльність організації 

СК10 здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління 

та адміністрування 

СК11 здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері 

публічного управління та адміністрування 

 

3 ВИБІРКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА З ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Шифр Компетентності 
 

1 2 

 Академічний блок 1 

ВК1.1 Здатність до здійснення професійної діяльності у сфері публічного управління та 

адміністрування, ґрунтуючись на сукупності ідеалів і цінностей, етичних норм, 

настанов, вимог моралі. 

ВК1.2 Здатність управління процесом брендингу територіальних громад 

ВК1.3 Здатність адаптуватися до змін, що відбуваються у професійній сфері задля 

досягнення запланованих результатів організації. 

ВК1.4 Здатність відстоювати власну позицію та формувати ефективні комунікації в 

процесі ділових переговорів з різноманітними суб’єктами стосовно питань 

публічної сфери. 

ВК1.5 Здатність планування та координації проектів, спрямованих на управління 

соціальною та екологічною безпекою. 

ВК1.6 Здатність формувати ефективні команди для реалізації цілей організації. 

ВК1.7 Здатність вирішувати конфлікти у сфері публічного управління та 

адміністрування 
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1 2 

ВК1.8 Здатність планувати заходи соціального та економічного розвитку територіальних 

громад 

ВК1.9 Здатність застосовувати на практиці принципи управління трудовими ресурсами в 

сучасних умовах розвитку суспільства 

ВК1.10 Здатність організовувати ефективну роботу адміністративної служби та її 

керівника. 

ВК1.11 Здатність аналізувати та здійснювати регуляторний вплив на активність суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності 

ВК1.12 Здатність використовувати знання з ринкової економіки для обґрунтування рішень 

в сфері публічного управління 

 Академічний блок 2 

ВК2.1 Здатність створювати та ефективно управляти персональним брендом. 

ВК2.2 Здатність формувати довгострокові ефективні партнерства суб’єктів публічної 

сфери та бізнесу 

ВК2.3 Здатність розробляти рішення щодо розвитку регіону на підставі аналізу стану 

його економіки 

ВК2.4 Здатність до оцінки та аналізу впливу економічної діяльності суб’єктів 

господарювання на стан природної системи на рівні територіальної громади 

ВК2.5 Здатність використовувати послуги суб’єктів підприємницької інфраструктури в 

інтересах територіальної громади 

ВК2.6 Здатність використовувати методику формування бренду інноваційного продукту 

ВК2.7 Здатність визначати результати впливу суб’єктів публічної сфери на діяльність 

біржових структур 

ВК2.8 Здатність розробляти тактичні та оперативні плани сталого розвитку на рівні 

територіальної громади  

ВК2.9 Здатність використовувати сучасні методики економічної оцінки та планування 

управлінської діяльності 

ВК2.10 Здатність використовувати інструменти управління масами і формування 

позитивної громадської думки про певну політичну партію чи окремого кандидата 

ВК2.11 Здатність налагоджувати продуктивні відносини між суб’єктами публічної сфери 

та бізнесу 

ВК2.12 Здатність обґрунтовувати та приймати рішення у сфері публічного управління та 

адміністрування 

 

4 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 

ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Шифр 

компе-

тентн. 

Результати навчання 

 

1 2 

РН1 Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства. 

РН2 Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою. 

РН3 Знати іноземну мову (рівень В1) 

РН4 Знати структуру та особливості функціонування публічної сфери. 
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1 2 

РН5 Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та 

адміністрування. 

РН6 Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері 

публічного управління та адміністрування. 

РН7 Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 

РН8 Знати основи електронного урядування 

РН9 Уміти користуватися системою електронного документообігу 

РН10 Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і 

формулювати рекомендації в межах своєї компетенції 

РН11 Уміти використовувати сучасні інформаційні технології, ресурси та бази даних 

РН12 Уміти налагодити ефективну комунікацію між суспільством та органами 

державної влади і місцевого самоврядування 

РН13 Оволодіти стандартними методиками аналізу і розрахунків показників розвитку 

об’єкту управління 

РН14 Орієнтуватися в методах аналізу та оцінювання програм сталого розвитку. 

РН15 Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов 

РН16 Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності. 

РН17 Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у 

професійній діяльності. 

 

5 ВИБІРКОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 

ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Шифр 

компе-

тентн. 

Шифр 

резуль-

татів 

Результати навчання  

 

1 2 3 

  Академічний блок 1 

ВК1.1 ВН1.1 Здійснювати етичну діяльність в сфері публічного управління і 

адміністрування 

ВК1.2 ВН1.2 Формувати бренд та високу інвестиційну привабливість 

адміністративно-територіальних одиниць держави  

ВК1.3 ВН1.3 Уміти управляти змінами в установах та організаціях з метою 

забезпечення досягнення запланованих результатів у професійній 

сфері. 

ВК1.4 ВН1.4 Вести ділові переговори з різноманітними суб’єктами стосовно питань 

публічної сфери 

ВК1.5 ВН1.5 Планувати та організовувати ефективні дій при реалізації програм 

управління соціальною та екологічною безпекою на рівні держави та 

органів місцевого самоврядування 

ВК1.6 ВН1.6 Утворювати команду працівників різного фахового спрямування і 

кваліфікації, які в залежності від характеру і складності проекту, 

об'єднані в одну організаційну структуру певної форми і безпосередньо 

працюють над реалізацією проекту під керівництвом проект-

менеджера. 
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1 2 3 

ВК1.7 ВН1.7 Ідентифікувати, вирішувати, моделювати конфліктні ситуації в 

публічній сфері 

ВК1.8 ВН1.8 Уміти планувати заходи соціально-економічного розвитку громад. 

ВК1.9 ВН1.9 Здійснювати управлінські функції стосовно трудових ресурсів 

територіальних громад  

ВК1.10 ВН1.10 Організовувати роботу персоналу адміністративних служб в 

структурах публічної влади 

ВК1.11 ВН1.11 Обґрунтовувати рішення суб’єктів публічної сфери, спрямовані на 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності ділових структур 

ВК1.12 ВН1.12 Визначати вплив діяльності суб’єктів публічної сфери на елементи 

ринкової економіки 

  Академічний блок 2 

ВК2.1 ВН2.1 Розробляти персональний бренд, створювати та ефективно управляти 

власним діловим іміджем з урахуванням професійних завдань 

діяльності в публічній сфері 

ВК2.2 ВН2.2 Оцінювати та планувати стратегічні партнерства суб’єктів публічної 

сфери та бізнесу 

ВК2.3 ВН2.3 Аналізувати стан економіки регіону та розробляти проекти її розвитку  

ВК2.4 ВН2.4 Аналізувати вплив економічної діяльності суб’єктів територіальної 

громади на стан природної системи. 

ВК2.5 ВН2.5 Формувати та використовувати сервіс суб’єктів підприємницької 

інфраструктури в інтересах територіальної громади.  

ВК2.6 ВН2.6 Здійснювати процеси брендингу з урахуванням стратегії та результатів 

поточної інноваційної діяльності суб’єктів територіальної громади 

ВК2.7 ВН2.7 Обґрунтовувати професійні рішення структур публічної сфери з 

урахуванням можливостей суб’єктів біржової діяльності 

ВК2.8 ВН2.8 Оцінювати та розробляти проекти сталого розвитку на рівні  

територіальної громади  

ВК2.9 ВН2.9 Здійснювати економічну оцінку та планування управлінської 

діяльності 

ВК2.10 ВН2.10 Досліджувати політичні процеси в суспільстві з метою поліпшення 

послуг в сфері публічного управління 

ВК2.11 ВН2.11 Розробляти внутрішні правила та регламенти для суб’єкта 

підприємницької діяльності з урахуванням вимог державних 

регуляторних структур та органів місцевого самоврядування 

ВК2.12 ВН2.12 Здійснювати комплекс заходів, що пов’язані з прийняттям проектних 

рішень в діяльності суб’єктів публічної сфери 

 

6 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

 

Шифр  Результати навчання Найменування кредитних модулів 

 

1 2 3 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 
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РН1 Використовувати  базові  знання  з  

історичних,  культурних,  

політичних, соціальних, економічних 

засад розвитку суспільства. 

З2 Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 

З6 Ціннісні компетенції фахівця 

Б1 Мікроекономіка 

Б7 Політологія 

Ф4 Національні бізнес-культури 

Б3 Основи публічного управління 

РН2 Застосовувати норми та правила 

професійного спілкування 

українською мовою. 

З1 Академічне письмо 

РН3 Уміти усно і письмово спілкуватися 

іноземною мовою.  

З3 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 

РН4 Знати структуру та особливості 

функціонування сфери публічного 

управління та адміністрування. 

Б3 Основи публічного управління 

Б10 Державне та регіональне управління 

Ф6 Муніципальне адміністрування 

Б15 Публічне адміністрування 

РН5 Знати  стандарти, принципи  та норми  

діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

З4 Правознавство 

З7 Цивільна безпека 

Б3 Основи публічного управління 

Б5 Корпоративна культура в публічному 

управлінні 

Ф12 Державне управління інвестиційною 

політикою 

РН6 Знати основні нормативно-правові 

акти та положення законодавства у 

сфері публічного управління та 

адміністрування. 

З4 Правознавство 

Б7 Політологія 

З7 Цивільна безпека 

 

РН7 Розуміти  та  використовувати  

технології  вироблення,  прийняття  

та  реалізації управлінських рішень.  

Б3 Основи публічного управління 

Б2 Менеджмент 

Б4 Лідерство в публічній сфері 

Б10 Державне та регіональне управління 

Б15 Публічне адміністрування 

Ф13 Стратегічне планування в публічній 

сфері 

Ф15 Курсова робота зі стратегічного 

планування в публічній сфері 

Ф14 Управління персоналом 

КР Дипломування 

РН8 Знати основи електронного 

урядування. 

Ф7 Основи електронного урядування 

РН9 Уміти користуватися системою 

електронного документообігу. 

Б6 Інформаційно-комунікаційні технології в 

публічному управлінні 

Ф7 Основи електронного урядування 

Б9 Електронний документообіг в публічному 

управлінні 
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РН10 Уміти відшукувати та узагальнювати 

інформацію, робити висновки і 

формулювати рекомендації в межах 

своєї компетенції 

З2 Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 

Б7 Політологія 

Б10 Державне та регіональне управління 

Б8 Ринкова інфраструктура 

Б6 Інформаційно-комунікаційні технології в 

публічному управлінні 

Ф1 Управління комунікаціями в публічному 

адмініструванні  

Ф4 Національні бізнес-культури 

П1 Учбова ознайомча практика 

П4 Переддипломна практика 

КР Дипломування 

РН11 Уміти використовувати сучасні 

інформаційні технології, ресурси та 

бази даних 

Б6 Інформаційно-комунікаційні технології в 

публічному управлінні 

Ф7 Основи електронного урядування 

РН12 Уміти налагодити ефективну 

комунікацію між суспільством та 

органами державної влади і місцевого 

самоврядування 

З6 Ціннісні компетенції фахівця 

З5 Фізична культура і спорт 

Б4 Лідерство в публічній сфері 

Б2 Менеджмент 

Б5 Корпоративна культура в публічному 

управлінні 

Ф1 Управління комунікаціями в публічному 

адмініструванні  

Ф6 Муніципальне адміністрування 

Ф10 Зв’язки з громадськістю та техніка 

проведення презентацій 

РН13 Оволодіти стандартними методиками 

аналізу і розрахунків показників 

розвитку об’єкту управління 

З7 Цивільна безпека 

Б14 Управління проектами та програмами в 

публічній сфері 

Б1 Мікроекономіка 

Ф8 Діагностика діяльності установ та 

організацій 

Ф9 Курсова робота з діагностики діяльності 

установ та організацій  

Ф11 Державні фінанси і бюджетна політика 

Ф16 Моніторинг діяльності підприємств та 

організацій 

РН14 Орієнтуватися в методах аналізу та 

оцінювання програм сталого розвитку 

Ф12 Державне управління інвестиційною 

політикою 

Б10 Державне та регіональне управління 

Б11 Економіка суспільного сектору 

Б12 Курсова робота з економіки суспільного 

сектору 

Б13 Оцінка ризиків програм в публічній сфері 

Б14 Управління проектами та програмами в 

публічній сфері 

Ф5 Інновації в сфері публічного управління 

Ф3 Підприємництво 

П4 Переддипломна практика 

КР Дипломування 
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РН15  Уміти коригувати діяльність у 

випадку зміни вихідних умов 

З5 Фізична культура і спорт 

Б8 Ринкова інфраструктура 

Ф14 Управління персоналом 

Ф13 Стратегічне планування в публічній 

сфері 

Ф15 Курсова робота зі стратегічного 

планування в публічній сфері 

Б15 Публічне адміністрування 

Б11 Економіка суспільного сектору 

Б12 Курсова робота з економіки суспільного 

сектору 

Б13 Оцінка ризиків програм в публічній сфері 

Ф6 Муніципальне адміністрування 

Ф2 Бізнес-планування 

РН16 Застосовувати методи контролю 

якості у сфері професійної діяльності. 

Б10 Державне та регіональне управління 

Б14 Управління проектами та програмами в 

публічній сфері 

Б15 Публічне адміністрування 

Ф3 Підприємництво 

Ф16 Моніторинг діяльності підприємств та 

організацій 

Ф8 Діагностика діяльності установ та 

організацій 

Ф11 Державні фінанси і бюджетна політика 

Ф9 Курсова робота з діагностики діяльності 

установ та організацій 

П2 Виробнича практика 

П3 Виробнича практика зі спеціальності  

РН17 Використовувати дані статистичної 

звітності, обліку та спеціальних 

досліджень у професійній діяльності. 

Б10 Державне та регіональне управління  

Ф16 Моніторинг діяльності підприємств та 

організацій 

Ф8 Діагностика діяльності установ та 

організацій 

Ф11 Державні фінанси і бюджетна політика 

Ф9 Курсова робота з діагностики діяльності 

установ та організацій 

Ф12 Державне управління інвестиційною 

політикою 

Ф2 Бізнес-планування 

Ф5 Інновації в сфері публічного управління 

П2 Виробнича практика 

П3 Виробнича практика зі спеціальності 

КР Дипломування 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

 Академічний блок 1 

ВН1.1 Здійснювати етичну діяльність в 

сфері публічного управління і 

адміністрування 

Етика публічної діяльності 

ВН1.2 Формувати бренд та високу 

інвестиційну привабливість 

адміністративно-територіальних 

одиниць держави  

Брендинг територій 
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ВН1.3 Уміти управляти змінами в установах 

та організаціях з метою забезпечення 

досягнення запланованих результатів 

у професійній сфері. 

Управління змінами 

ВН1.4 Вести ділові переговори з 

різноманітними суб’єктами стосовно 

питань публічної сфери 

Ведення ділових переговорів 

ВН1.5 Планувати та організовувати 

ефективні дій при реалізації програм 

управління соціальною та 

екологічною безпекою на рівні 

держави та органів місцевого 

самоврядування 

Управління соціальною та екологічною 

безпекою 

ВН1.6 Утворювати команду працівників 

різного фахового спрямування і 

кваліфікації, які в залежності від 

характеру і складності проекту, 

об'єднані в одну організаційну 

структуру певної форми і 

безпосередньо працюють над 

реалізацією проекту під керівництвом 

проект-менеджера. 

Формування команди  бізнес-проекту  

ВН1.7 Ідентифікувати, вирішувати, 

моделювати конфліктні ситуації в 

публічній сфері 

Управління конфліктами в публічному 

адмініструванні 

ВН1.8 Уміти планувати заходи соціально-

економічного розвитку громад. 

Соціально-економічний розвиток громад 

ВН1.9 Здійснювати управлінські функції 

стосовно трудових ресурсів 

територіальних громад  

Управління трудовими ресурсами 

ВН1.10 Організовувати роботу персоналу 

адміністративних служб в структурах 

публічної влади 

Керівник адміністративної служби 

ВН1.11 Обґрунтовувати рішення суб’єктів 

публічної сфери, спрямовані на 

регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності ділових структур 

Основи зовнішньоекономічної діяльності 

ВН1.12 Визначати вплив діяльності суб’єктів 

публічної сфери на елементи 

ринкової економіки 

Основи ринкової економіки 

 Академічний блок 2 

ВН2.1 Розробляти персональний бренд, 

створювати та ефективно управляти 

власним діловим іміджем з 

урахуванням професійних завдань 

діяльності в публічній сфері 

Персональний брендинг та управління 

діловим іміджем 

ВН2.2 Оцінювати та планувати стратегічні 

партнерства суб’єктів публічної 

сфери та бізнесу 

Стратегічні партнерства в бізнесі 

ВН2.3 Аналізувати стан економіки регіону 

та розробляти проекти її розвитку  

Регіональна економіка 
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ВН2.4 Аналізувати вплив економічної 

діяльності суб’єктів територіальної 

громади на стан природної системи. 

Екологічна економіка 

ВН2.5 Формувати та використовувати сервіс 

суб’єктів підприємницької 

інфраструктури в інтересах 

територіальної громади.  

Інфраструктура підприємницької діяльності  

ВН2.6 Здійснювати процеси брендингу з 

урахуванням стратегії та результатів 

поточної інноваційної діяльності 

суб’єктів територіальної громади 

Брендинг в інноваційній діяльності 

ВН2.7 Обґрунтовувати професійні рішення 

структур публічної сфери з 

урахуванням можливостей суб’єктів 

біржової діяльності 

Основи біржової діяльності 

ВН2.8 Оцінювати та розробляти проекти 

сталого розвитку на рівні  

територіальної громади  

Сталий розвиток  

ВН2.9 Здійснювати економічну оцінку та 

планування управлінської діяльності 

Економічне забезпечення управлінської 

діяльності  

ВН2.10 Досліджувати політичні процеси в 

суспільстві з метою поліпшення 

послуг в сфері публічного управління 

Політичний PR 

ВН2.11 Розробляти внутрішні правила та 

регламенти для суб’єкта 

підприємницької діяльності з 

урахуванням вимог державних 

регуляторних структур та органів 

місцевого самоврядування 

Формування відносин бізнесу з державними 

структурами 

ВН2.12 Здійснювати комплекс заходів, що 

пов’язані з прийняттям проектних 

рішень в діяльності суб’єктів 

публічної сфери 

Прийняття проектних рішень 

 

7 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА КРЕДИТНИМИ 

МОДУЛЯМИ 
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1 2 3 4 5 6 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 180,0       

1.1 Цикл загальної підготовки 30,0       

З1 Академічне письмо 3,0 іс ФМК 2 

З2 Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
3,0 дз ІПТ 4 
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З3 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
6,0 іс ІнМов 1;2;3;4 

З4 Правознавство 3,0 дз ЦГЕП 4 

З5 Фізична культура і спорт 6,0 дз ФВС 1;2;3;4;5;6;7;8 

З6 Ціннісні компетенції фахівця 6,0 іс ФП 7;8 

З7 Цивільна безпека 3,0 іс АОП 14 

1.2 Цикл професійної підготовки 150,0        

1.2.1 Базові дисципліни за галуззю знань 65,0       

Б1 Мікроекономіка 4,0 іс ЕТтаМЕВ 3;4 

Б2 Менеджмент 7,0 іс М 3;4 

Б3 Основи публічного управління 6,0 іс ПЕП 3 

Б4 Лідерство в публічній сфері 5,0 дз ПЕП 4 

Б5 Корпоративна культура в публічному 

управлінні 
6,0 дз ПЕП 1;2 

Б6 Інформаційно-комунікаційні технології в 

публічному управлінні 
3,0 іс САУ 1;2 

Б7 Політологія 3,0 дз ІПТ 7 

Б8 Ринкова інфраструктура 4,0 дз ПЕП 5;6 

Б9 Електронний документообіг в публічному 

управлінні 
3,0 іс САУ 5;6 

Б10 Державне та регіональне управління 4,5 іс ПЕП 8 

Б11 Економіка суспільного сектору 4,0 іс ПЕП 5;6 

Б12 Курсова робота з економіки суспільного 

сектору 
0,5 дз ПЕП 5;6 

Б13 Оцінка ризиків програм в публічній сфері 4 іс ПЕП 9;10 

Б14 Управління проектами та програмами в 

публічній сфері 
4 іс ПЕП 11;12 

Б15 Публічне адміністрування 7 іс ПЕП 10;11;12 

      

1.2.2 Фахові дисципліни за спеціальністю  55,0       

Ф1 Управління комунікаціями в публічному 

адмініструванні 
5,0 іс ПЕП 1;2 

Ф2 Бізнес-планування 4,0 іс ПЕП 7 

Ф3 Підприємництво 4,0 дз ПЕП 7 

Ф4 Національні бізнес-культури 3,0 дз ПЕП 6 

Ф5 Інновації в сфері публічного управління 3,0 іс ПЕП 8 

Ф6 Муніципальне адміністрування 4,0 іс ПЕП 5;6 

Ф7 Основи електронного урядування 4,0 дз ПЕП 9 

Ф8 Діагностика діяльності установ та організацій 4,0 іс ПЕП 9;10 

Ф9 Курсова робота з діагностики діяльності 

установ та організацій 
0,5 дз ПЕП 10 

Ф10 Зв’язки з громадськістю та техніка проведення 

презентацій 
4,0 іс ПЕП 12 

Ф11 Державні фінанси та бюджетна політика 3,0 дз ПЕП 9 

Ф12 Державне управління інвестиційною політикою 4,0 іс ПЕП 13;14 
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Ф13 Стратегічне планування в публічній сфері  4,0 іс ПЕП 13;14 

Ф14 Управління персоналом 4,0 іс ПЕП 13;14 

Ф15 Курсова робота зі стратегічного планування в 

публічній сфері 
0,5 дз ПЕП 14 

Ф16 Моніторинг діяльності підприємств та 

організацій 
4,0 іс ПЕП 15 

1.3 Практична підготовка за спеціальністю 30        

П1 Учбова ознайомча практика 6,0 дз ПЕП 4 

П2 Виробнича практика 6,0 дз ПЕП 8 

П3 Виробнича практика зі спеціальності 6,0 дз ПЕП 12 

П4 Переддипломна практика 3,0 дз ПЕП 16 

КР Дипломування 9,0 дз ПЕП 16 

      

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА        

 Академічний блок 1 60,0    

В1.1 Етика публічної діяльності 4,0 дз ПЕП 5,6 

В1.2 Брендинг територій 4,0 іс ПЕП 8 

В1.3 Управління змінами 6,5 іс ПЕП 11,12 

В1.4 Ведення ділових переговорів 5,5 дз ПЕП 11,12 

В1.5 Управління соціальною та екологічною 

безпекою 
5,5 дз ПЕП 11 

В1.6 Формування команди бізнес-проекту 6,0 дз ПЕП 9,10 

В1.7 Управління конфліктами в публічному 

адмініструванні 
5,0 іс ПЕП 15 

В1.8 Соціально-економічний розвиток громад 5,0 дз ПЕП 15 

В1.9 Управління трудовими ресурсами 5,0 іс ПЕП 15 

В1.10 Керівник адміністративної служби 5,0 іс ПЕП 13,14 

В1.11 Основи зовнішньоекономічної діяльності 4,0 дз ПЕП 13 

В1.12 Основи ринкової економіки 4,5 іс ПЕП 15 

 Академічний блок 2 60,0    

В2.1 Персональний брендинг та управління діловим 

іміджем 
4,0 дз ПЕП 5,6 

В2.2 Стратегічні партнерства в бізнесі 4,0 іс ПЕП 8 

В2.3 Регіональна економіка 6,5 дз ПЕП 11,12 

В2.4 Екологічна економіка 5,5 дз ПЕП 9,10 

В2.5 Інфраструктура підприємницької діяльності  5,5 дз ПЕП 11 

В2.6 Брендинг в інноваційній діяльності 6,0 іс ПЕП 11,12 

В2.7 Основи біржової діяльності 5,0 іс ПЕП 15 

В2.8 Сталий розвиток  5,0 іс ПЕП 15 

В2.9 Економічне забезпечення управлінської 

діяльності  
5,0 іс ПЕП 13;14 

В2.10 Політичний PR 4,0 дз ПЕП 13 

В2.11 Формування відносин бізнесу з державними 

структурами 
4,5 іс ПЕП 15 

В2.12 Прийняття проектних рішень 5,0 дз ПЕП 15 

      

 Разом 240    
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Примітки: 

1 Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: ФМК – філології та мовної 

комунікації; ІПТ – історії та політичної теорії; ІнМов – іноземної мови; ЦГЕП – цивільного, 

господарського та екологічного права; ФВС – фізичного виховання та спорту; ФП – 

філософії і педагогіки; АОП – аерології та охорони праці; ЕТтаМЕВ – економічної теорії та 

міжнародних економічних відносин; ПЕП – прикладної економіки та підприємництва; САУ – 

системного аналізу та управління. 

 

8 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 
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Позначення кредитних модулів 

Кількість кредитних модулів, що 

мають засвоюватися протягом: 

ч
в
ер

ті
 

се
м

ес
тр

у
 

н
ав

ч
ал

ь
н

о
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р
о
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у

 

 

1 2 3  4 5 6 

1 

1 
1 З3; З5; Б5; Б6; Ф1 5 

6 

13 
2 З1; З3; З5; Б5; Б6; Ф1 6 

2 
3 З3; З5; Б1; Б2; Б3 5 

9 
4 З2; З3; З4; З5; Б1; Б2; Б4; П1 8 

2  

3 

  

5 З5; Б7; Б8; Б9; Б11; Б12; Ф6; (А1: В1.1); (А2: В2.1)  6 
8 

16 6 З5; Б8; Б9; Б11; Б12; Ф4; Ф6; (А1: В1.1); (А2: В2.1)  8 

4 

  

7 З5; З6; Ф2; Ф3 5 
9 

8 З5; З6; Б10; Ф5; (А1: В1.2); (А2: В2.2); П2 6 

3  

5 

  

9 Б13; Ф7; Ф8; Ф11; (А1: В1.6); (А2: В2.4) 5 
7 

13 

10 Б13; Б15; Ф8; Ф9; (А1: В1.6); (А2: В2.4) 5 

6 

  

11 
Б14; Б15; (А1: В1.3; В1.4; В1.5); (А2: В2.3; В2.5; 

В2.6) 
5 

7 

12 Б14; Б15; Ф10; (А1: В1.3; В1.4); (А2: В2.3; В2.6); П3 6 

4 

7 

  

13 
Ф12; Ф13; Ф14; (А1: В1.10; В1.11); (А2: В2.9; 

В2.10) 
5 

7 

14 
14 З7; Ф12; Ф13; Ф14; Ф15; (А1: В1.10); (А2: В2.9) 6 

8 

  

15 
Ф16; (А1: В1.7; В1.8; В1.9; В1.12); (А2: В2.7; В2.8; 

В2.11; В2.12) 
5 

7 

16 П4; КР 2 

 

9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних 

матеріалів міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

1 Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf. 

http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
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2 Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18. 

3 Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19. 

4 Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 

щодо використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх 

програм. 

5 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 600 у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 № 

1648. 

6 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

7 Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2018 № 1/9–377 

щодо надання роз’яснень стосовно освітніх програм. 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому студентів на навчання. 

Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться в 

дію з 1-го вересня 2018 року. 

Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до 

змін нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення 

якості вищої освіти несуть завідувачі випускових кафедр. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page

