
 

  



 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  
Бакалавр публічного управління та адміністрування 

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ БЛОК 

Тип диплому та обсяг 

програми 
Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад 

Хмельницький національний університет, факультет економіки та 

управління, кафедра економіки,  менеджменту та адміністрування, 

кафедра менеджменту 

Акредитаційна 

інституція 
Акредитаційна комісія України 

Термін  акредитації Акредитована в 2014 р. Наступна акредитація 2019 р. 

Рівень програми HPK – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень  

А Мета (цілі) освітньої програми: Формування особистості фахівця, здатного розв’язувати 

складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування 

В Характеристика програми 

1 
Назва галузі знань та 

спеціальності 

Управління та адміністрування. Публічне управління та 

адміністрування 

2 Фокус програми Загальна. Акцент на формуванні та розвитку професійної 

компетентності для здійснення діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування з урахуванням сучасних вимог 

економічного середовища  

3 Орієнтація програми Освітньо-професійна 

4 

Особливості 

програми 

Можливість отримати в межах однієї програми сконцентровані й 

систематизовані знання, уміння та навички, що стосуються 

універсальних механізмів формування та розвитку публічного 

управління на місцевому, регіональному та загальнодержавному 

рівнях, а також адміністрування у всіх сферах діяльності 

С Складові професійної компетентності 

 

Інструментальні – здатність  використовувати концептуальні знання у сфері публічного 

управління та адміністрування, розуміти сутність соціально-економічних процесів і явищ, 

приймати рішення та вирішувати практичні проблеми за допомогою сучасних технологій 

Міжособистісні – здатність налагодження комунікацій, соціальної взаємодії, співпраці; брати 

на себе соціальні та етичні зобов’язання 

Системні – здатність і готовність поєднувати знання, що дозволяють системно здійснювати 

організаційно-розпорядчі функції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, в 

роботі організацій та установ публічного сектора 

Управлінські – здатність і готовність здійснювати цілеспрямовану дію на об’єкт управління з 

метою його ефективного функціонування та розвитку, проводити прикладні дослідження для 

забезпечення належного рівня вироблення і використання управлінських продуктів, послуг 

або процесів у сфері публічного управління та адміністрування 

Адміністративні – здатність та готовність здійснювати цілеспрямовану сукупність дій, які 

забезпечують узгодженість та координацію спільної діяльності органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування з метою реалізації поставлених завдань і пошуку 

оптимальних шляхів їх вирішення 

Інформаційно-аналітичні – здатність та готовність збирати та систематизувати первинну 

інформацію, виявляти загальні тенденції розвитку, оцінювати, аналізувати результати 

діяльності організацій в цілому та їх структурних підрозділів, здійснювати дослідницьку та 

пошукову діяльність у сфері публічного управління та адміністрування 

D Результати навчання 

1 І1. Уміння формувати світогляд, розвиток людського буття, суспільства і природи, духовну 

культуру 



 

 

2 І2. Знання у сфері публічного управління та адміністрування для аналізу та синтезу 

ключових концепцій розвитку соціально-економічних процесів і явищ на глобальному 

(мега-), макро-, мезо- і мікрорівнях 

3 І3. Уміння на основі інформаційного забезпечення та сучасних технологій визначати, 

формулювати проблеми; обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність 

забезпечувати їх правомочність 

4 М1. Уміння здійснювати комунікаційну діяльність в усній та письмовій формах на 

українській та іноземних мовах, координувати та регулювати взаємовідносини з 

контактними аудиторіями 

5 М2. Уміння працювати у колективі та команді, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, 

конфесійні та культурні відмінності 

6 М3.Уміння налагодити ефективну комунікацію між суспільством та органами державної 

влади та місцевого самоврядування 

7 С1. Уміння працювати самостійно та автономно, застосовувати знання на практиці, 

навчатися впродовж життя 

8 С2. Уміння діяти з позицій соціальної відповідальності, займати активну громадську 

позицію, формувати  лідерські якості, генерувати нові ідеї 

9 С3. Уміння виконувати професійну діяльність відповідно до стандартів, принципів і норм 

діяльності у сфері публічного управління та адміністрування; зберігати трудову активність в 

екстремальних ситуаціях 

10 У1. Уміння забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських 

продуктів, послуг чи процесів, готувати проекти управлінських рішень 

11 У2. Уміння приймати участь у розробці систем стратегічного, поточного (тактичного) та 

оперативного  планування та контролю досягнення поточних та стратегічних цілей у сфері 

публічного управління та адміністрування 

12 У3. Уміння приймати участь у формуванні кадрової стратегії, ефективної системи 

організації та мотивації праці, здійснювати процес набору, відбору, оцінки, найму та 

вивільнення персоналу в органах публічної сфери 

13 У4. Уміння приймати участь в управлінні матеріальними, інформаційними та фінансовими 

потоками організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

15 АД1.Уміння розробляти заходи щодо формування та використання системи 

документообороту (в т.ч. електронного урядування), складати та оформлювати документи 

щодо різних форм (видів) діяльності організацій, органів публічної сфери  

16 АД2.Уміння здійснювати контроль за виконанням рішень та забезпеченням виконавчої 

дисципліни, приймати участь у розробці систем стратегічного, поточного (тактичного) та 

оперативного  контролю діяльності організації 

17 ІА1. Уміння збирати та обробляти первинну інформацію, читати, розуміти звітність, 

виконувати аналіз та оцінювати діяльність організацій, використовувати дані статистичної 

звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності 

18 ІА2. Уміння  здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів з 

використанням сучасних інформаційних ресурсів і технологій 

19 ІА3. Володіння методами економіко-математичного моделювання для обґрунтування 

управлінських рішень щодо формування, оптимізації, реорганізації діяльності організацій, 

органів публічної сфери 

20 ІА4. Уміння у складі робочої групи проводити пошукові та прикладні дослідження у сфері 

публічного управління та адміністрування 

E Перелік навчальних дисциплін 
Перший  рік 

Обов’язкові дисципліни 

Кредити 

ЄКТС 

Семестр 

О1 ПН.01 Політологія 4 1 

О2 ПН.04 Вища та прикладна математика 8 1,2 

О3 ПН.05 Економічна інформатика 4 1 

О4 ПН.07 Безпека життєдіяльності (в т.ч. Основи охорони праці та 

Цивільний захист) 

3 1 

О5 ПН.03 Макроекономіка 5 2 



 

 

О5 ПН.03 Макроекономіка (курсова робота) 1 2 

О6 ПП.18 Національна економіка 5  2 

О7 ПП.24 Навчальна практика «Вступ до фаху» 3 2 

В1 СВПП.01 Екологія 4 1 

В2 СВПП.02 Конституція України та права людини 4 1 

В3 СВПП.03 Демографія 4 1 

В4 СВГП.01 Іноземна мова 6 1,2 

В5 СВГП.02 Фізичне виховання  2 

Другий рік  

Обов’язкові дисципліни 

  

О8 ПН.02 Мікроекономіка 4 3 

О9 ПН.06 Статистика 4 3 

О10 ПП.01 Державне та регіональне управління 5 3 

О11 ПП.02 Прогнозування та макроекономічне планування 4 4 

О12 ПП.10 Господарське право 4 4 

О13 ПП.11 Фінанси, гроші та кредит 5 3 

О14 ПП.12 Економіка суспільного сектору 5 3 

О14 ПП.12 Економіка суспільного сектору (курсова робота) 1 3 

О15 ПП.13 Бухгалтерський облік та оподаткування 4 4 

О16 ПП.16 Міжнародна економіка 4 4 

В12 СВГП.01 Іноземна мова 3 3 

В13 СВГП.02 Фізичне виховання  4 

Третій рік  

Обов’язкові дисципліни 

  

О17 ПП.14 Маркетинг 5 5 

О18 ПП.17 Управління ЗЕД 4 6 

О19 ПП.19 Державна інноваційна та інвестиційна політика 4 5 

О19 ПП.19 Державна інноваційна та інвестиційна політика (курсова робота) 1 5 

О20 ПП.03 Державна служба 4 5 

О21 ПП.04 Менеджмент  4 6 

О22 ПП.06 Публічне управління та адміністрування 4 6 

О23 ПП.23 Макроекономічна політика 4 6 

О24 ПП.24 Виробнича практика 6 6 

В26 СВПП.04 Управління зв’язками із громадськістю 4 5 

Четвертий рік  

Обов’язкові дисципліни 

  

О25 ПП.05 Публічна служба та управління персоналом 4 7 

О26 ПП.07 Стандартизація та сертифікація 4 7 

О27 ПП.08 Економіко-математичне моделювання в публічному управлінні 5 8 

О28 ПП.09 Адміністративний менеджмент 4 7 

О29 ПП.15 Логістика 4 7 

О30 ПП.20 Економіка галузевих ринків 4 7 

О31 ПП.21 Національна безпека 5 7 

О32 ПП.22 Антикризове управління 4 8 

О33 ПП.26 Атестаційний іспит 2 8 

В43 СВПП.05 Стратегія розвитку держави та регіону 4 7 

В43 СВПП.05 Стратегія розвитку держави та регіону (курсова робота) 1 7 

В44 СВПП.06 Обґрунтування муніципальних управлінських рішень  4 8 

В44 СВПП.06 Обґрунтування муніципальних управлінських рішень (курсова 

робота) 

1 8 

Загальний обсяг обов’язкових дисциплін 180  

Вибіркові компоненти освітньої програми* 

 Вибіркові дисципліни 2 семестру 9 2 

 Вибіркові дисципліни 3 семестру 3 3 

 Вибіркові дисципліни 4 семестру 14 4 

 Вибіркові дисципліни 5 семестру 12 5 

 Вибіркові дисципліни 6 семестру 8 6 

 Вибіркові дисципліни 8 семестру 14 8 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 60  

Загальний обсяг освітньої програми 
240 

 
 

 



 

 

F Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами (модулями) результатами 

навчання (компетентностями)  

 Матриця зв’язків подається в окремій таблиці (додаток 1) 

G Форми організації та технології навчання  

 

За домінуючими методами та способами навчання: пасивні (пояснювально-

ілюстративні); активні (проблемні, ігрові, інтерактивні, проектні, інформаційно-

комп’ютерні, саморозвиваючі). 

За організаційними формами: колективного та інтегративного навчання (кейсів, 

рольових (ділових) ігор, дебатів, ситуаційних вправ тощо). 

- За орієнтацією педагогічної взаємодії: позиційного та контекстного навчання, 

технологія співпраці. 

Н Форми та методи оцінювання результатів навчання 

 

- види контролю: поточний, тематичний, періодичний, модульний, підсумковий, 

самоконтроль  

- форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий контроль, захист 

лабораторних та індивідуальних робіт, доповіді на семінарських заняттях, есе, екзамени, 

підсумкова атестація – державний іспит 

- оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за чотирибальною шкалою 

– («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною – («зараховано»,  

«незараховано») 

 РЕКОМЕНДОВАНИЙ БЛОК 

J Вимоги до вступу та продовження навчання 

 

Атестат про повну загальну середню освіту  

Сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання за конкурсними 

предметами: українська мова і література, історія України, математика або географія – два 

предмети на вибір 

Решта  вимог визначаються правилами  прийому на освітньо-професійну програму 

бакалавра 

 

Вимоги до вступників 

 Високі навчальні досягнення (загальний рейтинг абітурієнта) 

 Розуміння сутності соціально-економічних процесів і явищ на глобальному (мега-), макро-, 

мезо- і мікрорівнях та здатність до їх оцінювання й аналізу  

 Уміння  працювати з інформацією у тому числі в глобальних комп'ютерних мережах за 

допомогою організаційно-функціональних, програмно-технологічних, лінгвістичних 

засобів  

 Бажання розвивати лідерські якості, отримати високий рівень професійної підготовки; 

проектувати, формувати, організовувати процеси управління у системі органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у роботі організацій та установ 

публічного сектора 

 Інтерес до управлінської  кар’єри та кар’єри у споріднених з менеджментом галузях 

знань  

K Підтримка студентів (система тьюторства, гранти тощо) 

 
Система кураторства академічних груп, міжнародні програми мовної та практичної 

підготовки, програми обміну та академічної мобільності студентів 

L Соціально-економічне та інформаційно-технологічне забезпечення освітнього процесу 

 

Стипендіальне забезпечення, забезпечення гуртожитком, соціальна інфраструктура 

університету, надання консультацій щодо працевлаштування, допомога у вирішенні 

проблемних ситуацій 

 
Підтримка студентів з особливими потребами, медичні та консультаційні послуги, проф-

орієнтаційні послуги 

 Інформаційний пакет спеціальності 

 
Бібліотека: 

 ознайомлення з правилами користування бібліотекою, використання онлайн-ресурсів 



 

 

та баз даних; 

 інформаційне забезпечення студентів, які працюють над проектами та дипломами; 

 консультування працівниками бібліотеки 

 

Навчальні ресурси: 

 довгострокові і короткострокові позики книг, доступ до онлайн-ресурсів, міжбібліо-

течні позики, відеотека; 

 продовження терміну позики та бронювання книг онлайн; 

 доступ до електронних журналів; 

 доступ до електронних бібліотечних ресурсів світу; 

 доступ до електронного навчального середовища Moodle; 

 технологічне і матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

 
Академічна підтримка – консультації з вибору програми, окремих вибіркових дисциплін, 

проектування індивідуальних навчальних траєкторій  

 Персональне консультування 

M Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування – керівник структурного підрозділу у центральних та місцевих 

органах державної влади 

– керівник або провідний фахівець служби державного органу влади 

обласного, районного рівня 

– керівник структурного підрозділу місцевого органу самоврядування 

– менеджер (управитель) у соціальній сфері 

– аналітик, експерт, радник чи консультант з економічних питань, 

децентралізації, соціальної відповідальності, енергозбереження та 

енергоефективності, стандартизації, сертифікації та якості; 

– представник України в міжнародних організаціях з питань 

місцевого самоврядування та сталого розвитку. 

– спеціаліст державної служби 

– експерт із соціально-політичних питань  

– керівник прес-служби 

– начальник відділу соціального розвитку, фахівець із соціальної 

роботи 

– HR-менеджер (підбір та робота з персоналом) 

– PR-менеджер, зв’язки з громадськістю 

– рекламіст 

2 Продовження 

освіти 

Продовження навчання за: 

- другим рівнем вищої освіти – магістр під час навчання в 

магістратурі Хмельницького національного університету, інших ВНЗ 

України або іноземних держав (FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 

рівень, НРК – 7 рівень)  

N Механізм внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Моніторинг та оцінювання якості викладання, навчання, системи оцінювання 

навчальних досягнень, навчальних планів та освітніх стандартів 

 анкетування студентів щодо якості навчальних дисциплін 

 щорічні звіти з моніторингу (включаючи огляди навчальних досягнень студентів) 

 періодичне оновлення освітньої програми 

 програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 

 щорічне рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу 

 періодичні аудиторські перевірки університету Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

 постійний моніторинг прогресу студентів 

 перевірка процесу проведення підсумкового контролю спеціальними комісіями  

 повторне оцінювання щонайменше 80 відсотків робіт 

 моніторинг статистики працевлаштування випускників 



 

 

Комісії, відповідальні за моніторинг та оцінювання якості навчання: 

 Комісія методичної ради факультету з питань якості освітнього процесу  

 Постійна комісія Вченої ради університету із забезпечення якості вищої освіти 

 Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

Забезпечення зворотного зв'язку студентів щодо якості викладання та їх навчального досвіду 

 відповідальні особи кафедр по роботі з випускниками  

 оцінювання якості викладання навчальних дисциплін студентами 

 вихідне анкетування щодо якості програми 

 неформальні зустрічі та соціальні контакти зі студентами  

 участь студентів у проектуванні змісту освітніх програм 

Пріоритети підвищення кваліфікації викладацького складу 

 використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі 

 стажування за кордоном та співпраця із зарубіжними вищими навчальними закладами 

 система рейтингового оцінювання професорсько-викладацького складу 

 участь у міжнародних методичних і наукових семінарах, конференціях, симпозіумах 

 висвітлення наукових і методичних результатів та досягнень у фахових міжнародних 

наукометричних виданнях  

 навчання в аспірантурі та докторантурі 

 відповідність рівня кваліфікації кандидатів на посади викладачів посадовим вимогам 

 встановлення мінімальних вимог до наукових здобутків кандидатів на посади викладачів  

 наставництво молодих викладачів та викладачів-стажерів 

P Індикатори якості освітньої програми 

 показник відсіву (відрахування) студентів за період навчання за програмою 

 відгуки незалежних внутрішніх і зовнішніх експертів щодо якості програми 

 рівень сформованості професійних компетенцій і важливих якостей особистості 

 показник працевлаштування випускників за фахом  

 акредитація освітньої програми акредитаційною комісією України 

При створені цієї програми були використані такі джерела: 

1. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту». Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  

2. Закон України від 10.12.2015 № № 889-VIII «Про державну службу». Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19 

3. Класифікатор професій: ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005; Чинний від 2010-11-01. 

– (Національний класифікатор України). 

4. Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну ДК 009:2005; 

Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України). Національний класифікатор 

України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010 // Видавництво "Соцінформ", – К.: 2010. 

5. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В. 

М. Захарченко та ін. / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 

с. ISBN 978-966-2432-22-0. 

6. Области образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО-О 2013): 

Сопроводительное руководство к Международной стандартной классификации образования 

2011. – Институт статистики ЮНЕСКО, 2014. – Режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-training-2014-rus.pdf. 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження 

національної рамки кваліфікацій». Режим доступу: - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-

2011-п.  

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти». Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.  

11. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-7043-96-7. 

12. ESG. Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-



 

 

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.  

13. ISCED (МСКО) 2011. Режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf.  

15. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та 

прикладами стандартів. Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/.  

18. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-

аналітичний огляд. Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf.  

19. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-

ministerstva/metodichni-rekomendacziyi.html 

20. Тимчасове положення про освітні програми підготовки фахівців різних ступенів вищої 

освіти у Хмельницькому національному університеті від 28 серпня 2015 р.  

21. Концепція і стратегія розвитку Хмельницького національного університету 

 

Примітка: * перелік освітніх компонентів формується здобувачем вищої освіти з 

університетського каталогу дисциплін вільного вибору 
 

 



 

 

Додаток 1 

Матриця зв’язків між обов’язковими навчальними дисциплінами (модулями) результатами навчання (компетентностями) 
 

Дисципліни 
 

 
 

Результати  

О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 О9 О10 О11 О12 О13 О14 О15 О16 О17 О18 О19 О20 О21 О22 О23 О24 О25 О26 О27 О28 О29 О30 О31 О32 О33 В1 В2 В3 В4 В5 В12 В13 В26 В43 В44 

І1 х  х  х х x х  х    x  x      х            x  х      x  

І2 х    x х                х х  х      х    х       х х 

І3   х      x  х х x     x  x      x x х x х             х 

М1    x            x x x     x  x x       x    х  х     

М2                 x       x x            x x х х    

М3 x    x     x         х x  х   х   х               х 

С1       х         x  x      х х        х    x x х х    

С2     x   х            х     х                х  х 

С3    х      х  х        х  х  х х х х х       х        х 

У1          х   x   x x x х  х х    х  х    х х          х 

У2          х х        х    х                   х х 

У3              x      х     х        х   х       х 

У4         x х   x x x      х        х              х 

АД1   х                 х        х         x  x     

АД2          х        х  х х х   х   х   х             

ІА1   х  x    х х х  х х х x        х  x х  x х  х х           

ІА2  х х        х    х  x x      х    х     х           

ІА3  х x                         х  х              

ІА4          х       x  x   х        х   х   x     x   

 

 


