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І. Преамбула
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Магістр
(назва ступеня вищої освіти)

галузь знань

28 Публічне управління та адміністрування
( ш и ф р та назва галузі

спеціальність

знань)

281 Публічне управління та адміністрування
(код та н а й м е н у в а н н я

спеціальності)

«Місцеве самоврядування»

освітня програма

1 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ
Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» 20 лютого 2019 року, протокол № З
Наказом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі» від 20 лютого 2019 року № 36-Н
2 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
Переглянуто
Переглянуто

2016 рік
2018 рік
2019 рік

3 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО
проектною групою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»
Члени проектної групи:
Козюра І.В., керівник проектної групи, гарант освітньої програми, професор
кафедри менеджменту, д. н. з держ. управління;
Костишина Т.А., завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці
д.е.н., професор
Шаповалов В.О., доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки,
к.е.н., доцент.
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II. Загальна характеристика
Рівень вищої освіти
Ступінь вищої
освіти
Галузь знань
Спеціальність
Освітня програма
Обмеження щодо
форм навчання
Освітня
кваліфікація
Професійна(і)
кваліфікація(ї)
(тільки для
регульованих
професій)
Кваліфікація в
дипломі

Опис предметної
області

Другий (магістерський) рівень
Магістр
28 Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування
«Місцеве самоврядування»
-

Магістр з публічного управління та адміністрування

-

Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність
281
Публічне
управління
та
адміністрування
Освітня програма - «Місцеве самоврядування»
Об'єкти
вивчення
та
діяльності.
Суб'єкти
публічного управління, їх потреби; стейкхолдери;
технологічні процеси; надання послуг населенню;
органи
місцевого
самоврядування;
об'єднані
територіальні громади; органи самоорганізації.
Цілі навчання. Формування у випускників загальних і
професійних компетенцій за даною спеціальністю,
зокрема здатності до інтелектуального, культурного,
моральному, фізичного і професійного саморозвитку та
самовдосконалення,
здатності
розуміти
соціальну
значущість своєї майбутньої професії, високої мотивації
до професійної діяльності в області публічного
управління, що сприяє їх соціальній мобільності і
стійкості на ринку праці відповідно до одержуваної
кваліфікації.
Теоретичний зміст предметної області. Теоретичні
знання щодо сучасного стану та перспектив розвитку
місцевого самоврядування; інноваційних прийомів і
методик дослідження публічного управління; практики
управління економічними та соціальними процесами;
ділового адміністрування та фінансового менеджменту,
управління
проектами
та
змінами,
політології,
менеджменту, соціальної психології; технології сучасної
З
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адміністративної діяльності, управління колективами та
формами контролю за виконанням управлінських
рішень.
Поглиблені знання з публічного управління, системи
місцевого самоврядування, виборчого законодавства
ресурсного
потенціалу
територіальної
громади,
контролінгу
та
ефективного
виконання
завдань
інноваційного характеру.
Методи, методики
та технології.
Професійне
володіння абстрактно-логічним методом, класифікації та
типології,
спостереження,
опису,
параметризації,
ідентифікації, систематизації, системного аналізу явищ
та процесів. Методика проведення лекційних і
практичних занять, практик організації самостійної
роботи студентів.
Інструменти
та
обладнання.
Глобальні
дистриб'юторські
системи,
публічні
інформаційні
портали. Спеціальне програмне забезпечення для органів
місцевого самоврядування.
Академічні права
Продовження навчання на третьому освітньовипускників
науковому рівні вищої освіти - 8-му кваліфікаційному
рівневі НРК у закладах вищої освіти і наукових
установах України та за кордоном. Набуття часткових
кваліфікацій за іншими спеціалізаціями в системі
післядипломної освіти
Працевлаштування
Фахівець підготовлений до роботи за одним із видів
економічної
діяльності
і
здатний
виконувати
випускників (для
зазначену(і) професійну(і) роботу(и) за ДК 003:2010:
регульованих
- 1120.2. Вищі посадові особи місцевих органів
професій державної влади
обов'язково)
- 1141.1. Вищі посадові особи політичних партій
- 1142.1. Вищі посадові особи професійних спілок
- 1143.2
Вищі
посадові
особи
інших
самоврядувальних організацій
- 2310.2.Інші викладачі університетів та вищих
навчальних закладів
- 2351.2. Інші професіонали в галузі методів
навчання
- 2412.1. Наукові співробітники (праця, зайнятість)
- 2419.3 Професіонали державної служби
- 2490 Професіонали, що не входять в інші
класифікаційні угруповання
Іпіетаіїопаї Зіапсіагсі Сіаззі/ісаііоп о / Оссирайот
2008 (18СО-08):
4
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1214 Роїісу апсі асішіпізігаїіоп шапа§егз
1222 Асіуегіізіщг; апсі риЬІіс геїаііопз тапа^егз
2432 РиЬІіс геїаііопз рго&ззіопаїз
3343 Асітіпізігаїіуе апсі ехесиїіуе зесгеїагіез
3353 Соуегптепі; зосіаі ЬепеГгіз оШсіаІз 3443
3354 Ооуегптепі; 1ісепзіп§ оШсіаІз
416 8есге1агіез (§епега1)

III. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти
Для магістра
Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС
Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю,
визначених Стандартом вищої освіти
IV. Перелік компетентностей випускника
За
основу
використовується
опис
відповідного
Інтегральна
компетентність кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій
(НРК):
магістр: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у
певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання,
що передбачає проведення досліджень та/або здійснення
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Загальні
- базові уявлення про основи філософії, психології,
компетентності педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й
соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей,
знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння
причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння
їх використовувати в професійній і соціальній діяльності (ЗКі);
- базові знання фундаментальних розділів математики, в
обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом
відповідної
галузі
знань,
здатність
використовувати
математичні методи в обраній професії (ЗК -2);
- базові знання в галузі інформатики й сучасних
інформаційних
технологій;
навички
використання
програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних
мережах, уміння створювати бази даних і використовувати
Інтернет-ресурси (ЗК-З);
- базові знання фундаментальних наук, в обсязі,
необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін
5
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Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності

(ЗК-4);
- базові знання в галузі, необхідні для освоєння
загально-професійних дисциплін (ЗК-5).
- здатність використовувати аналітичний апарат для
визначення
ефективності
діяльності
місцевого
самоврядування (СК-1);
- знання та розуміння теоретико-методологічних та
соціально-економічних
аспектів
сучасних
проблем
організації роботи органів і посадових осіб місцевого
самоврядування (СК-2);
- знання
загальних
питань
системи
місцевого
самоврядування в Україні (СК-3);
- знання та розуміння напрямів реорганізації системи
місцевого самоврядування із урахуванням стратегічної
перспективи діяльності (СК-4);
- знання
та
розуміння
управлінських
процесів,
методологічних основ побудови системи державного
управління та місцевого
самоврядування,
принципів
державного управління і розробки державної політики та
опанування практичних методів державного управління та
місцевого самоврядування (СК-5);
- знання сучасних методів і моделей розроблення,
обґрунтування
та
прийняття
управлінських
рішень,
принципів і підходів до обґрунтування управлінських рішень
(СК-6);
- знання принципів, механізмів та напрямів реалізації
регіонального управління (СК-7);
- знання сутності конституційного регулювання системи
місцевого самоврядування в Україні та його роль у
забезпеченні реалізації цього процесу (СК-8);
- знання та розуміння сутності, змісту та ролі еурядування у системі місцевого самоврядування (СК-9);
- знання
та
розуміння
можливостей
сучасних
інформаційних технологій для підготовки
службової
документації (СК-10);
- знання основ інформаційних систем з державного
управління та технологію комп'ютерної обробки інформації
(СК-11);
- знання та розуміння стану розробки основних проблем
електронного врядування (СК-12);
- знання принципів функціонування системи місцевого
самоврядування в зарубіжних країнах (СК-13);
- здатність використовувати теоретичні знання й
практичні навички для консультаційної роботи (СК-14);
6
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- здатність використовувати теоретичні знання й
практичні навички для проведення наукових досліджень та
викладацької роботи (СК-15).
V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,
сформульований у термінах результатів навчання
1. Визначати основні поняття та категорії наукової методології
публічного управління.
2. Формулювати задачі, здійснювати їх формалізацію та типізацію.
3. Ідентифікувати проблеми наукових досліджень у сфері публічного
управління.
4. Використовувати сучасні досягнення науки і технології в публічному
управлінні.
5. Застосовувати методи наукових досліджень в публічному управлінні
для обробки та інтерпретації професійної інформації, отримувати факти на
основі
спостережень,
наукового
аналізу,
практичного
досвіду
та
спеціалізованих досліджень.
6. Застосовувати
понятійний,
категоріальний
апарат
публічноуправлінської діяльності для презентації результатів наукових досліджень.
7. Формулювати висновки та практичні рекомендації на основі
репрезентативних і оригінальних результатів досліджень, готувати методичні
рекомендації.
8. Формулювати та розв'язувати педагогічні задачі та організовувати
педагогічний процес.
9. Застосовувати ефективні методи управління, оцінювати якість та
результативність праці персоналу системи місцевого самоврядування.
10. Організовувати (упорядковувати) систему підготовки, підвищення
кваліфікації та перепідготовки кадрів із застосуванням інноваційних технологій
для органів місцевого самоврядування.
11. Оцінювати
вплив
різних
груп
чинників
на
особливості
функціонування та перспективи розвитку системи місцевого самоврядування.
12. Застосовувати
інструментарій
управління
якістю
надання
управлінських послуг.
13. Застосовувати інноваційні інформаційні технології в процесах
розробки проектів розвитку місцевого самоврядування.
14. Організовувати проектування господарських кластерів та управління
ними.
15. Аналізувати і прогнозувати потреби населення в адміністративних
послугах.
16. Оцінювати інноваційно-технологічні ризики в публічному управлінні.
17. Застосовувати інноваційні моделі для формування стратегії розвитку
публічного управління.
18. Формулювати
науково-обґрунтовані
рекомендації
і надавати
7
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консультаційні послуги представникам об'єднаних територіальних громад,
лідерам думок населення, громадським активістам, розробникам програм,
проектів розвитку територіальних громад.
19. Розробляти місцеву політику і впроваджувати принципи сталого
розвитку для локальних, регіональних програм розвитку місцевого
самоврядування.
20. Упорядковувати управлінські
процеси в органах
місцевого
самоврядування за рахунок впровадження сучасних інформаційних технологій.
VI. Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги до
кваліфікаційної
роботи
(за наявності)

Атестація здійснюється у формі:
публічного захисту магістерської роботи
1. Магістерська робота дає змогу виявити рівень
засвоєння студентом теоретичних знань та практичної
підготовки, здатність до самостійної роботи на первинних
посадах відповідно до узагальненого об'єкта діяльності. Її
мета - розв'язання комплексу наукових і прикладних
завдань відповідно до узагальненого об'єкта діяльності на
основі застосування системи теоретичних знань і
практичних навичок для вирішення конкретних завдань
щодо вдосконалення управління в органах місцевого
самоврядування, ініціювання до впровадження інновацій
у їх діяльність відповідно до узагальненого об'єкта
діяльності магістра зі спеціальності 281 Публічне
управління та адміністрування освітня програма «Місцеве
самоврядування».
2. Тема магістерської роботи має відображати
проблематику функціональних напрямів управлінської
діяльності і конструюватися на основі виробничих
функцій та типових завдань діяльності, що формують
складові професійної компетентності магістра.
3. Виклад змісту кожного питання роботи має бути
цілісним, логічним, доказовим, пояснювальним та
науково аргументованим. Робота має відповідати таким
вимогам і містити:
системний аналіз проблеми відповідно до предмета
наукового дослідження;
реальні
обґрунтовані
пропозиції
щодо
вдосконалення
управлінської
діяльності
на
досліджуваному об'єкті, актуальні для впровадження у
практику органів місцевої влади;
елементи
наукової
новизни
з
предмета
8
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дослідження;
бути належно оформленою і мати всі необхідні
супровідні документи.
4. Науковий керівник зобов'язаний при здійсненні
рубіжного контролю підготовки дипломної роботи
забезпечити її перевірку на наявність порушення
студентами правил професійної етики, зокрема плагіату.
Під плагіатом розуміється наявність прямих запозичень
без відповідних посилань на всі друкарські й електронні
джерела, захищені раніше дипломні роботи і дисертації.
Виявлення плагіату - є підставою для недопущення
роботи до захисту (про дану перевірку студент
попереджається завчасно - при затвердженні теми та
плану роботи).
5. Захист магістерської роботи відбувається прилюдно
на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії.
Вимоги до
атестаційного/єдино
го державного
кваліфікаційного
екзамену
(екзаменів)
(за наявності)
Вимоги до
публічного захисту
(демонстрації)
(за наявності)

1. Оцінювання рівня якості підготовки магістра
здійснюють члени Екзаменаційної комісії на основі
встановлених правил, принципів, критеріїв, системи і
шкали оцінювання.
2. Об'єктом оцінювання якості підготовки магістра, є
сукупність знань, умінь і навичок, набутих компетенцій,
відтворених у процесі виконання та захисту дипломної
роботи.
3. Оцінювання рівня якості підготовки магістра
здійснюється членами Екзаменаційної комісії на основі
принципів:
об'єктивності,
індивідуальності,
комплексності,
етичності,
диференційованого
та
компетентнісного підходу з урахуванням набутої системи
типових універсальних і спеціальних професійних
компетенцій за складовими: дотримання Законів України
та інших нормативних актів, що регулюють діяльність
органів
місцевого
самоврядування;
розширення
комунікаційних зв'язків на рівні суб'єктів місцевої влади;
використання
методів
економічного
аналізу
та
планування господарської діяльності в об'єднаних
територіальних
громадах,
органах
місцевого
9
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самоврядування; застосування сучасних інформаційних
технологій, методів прогнозування та моделювання
стратегії розвитку обґрунтування управлінських рішень.
4. Рівень якості підготовки магістра визначається за
системами
оцінювання:
Європейською
кредитнотрансферною системою (ЄКТС) (за шкалою «А», «В»,
«С», «Б», «Е», «РХ», «Р»); національною (за шкалою
«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»);
системою ВНЗ (за 100-баловою шкалою); комплексною
(поєднання ЄКТС, національної системи та / або системи
оцінювання ВНЗ).
5. Критерії оцінювання рівня якості підготовки
магістра за результатами виконання і захисту дипломної
роботи наводяться у Положенні про дипломну роботу та
Методичних рекомендаціях до виконання дипломної
роботи Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі», основні
положення яких відповідають вимогам вищої освіти.
6. Рішення
щодо
підсумкового
оцінювання
приймається більшістю голосів членів ЕК за результатами
публічного захисту з урахуванням висновків наукового
керівника та рецензента.
VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти
У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі» функціонує система забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості),
яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників Вищого навчального закладу
Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» та регулярне оприлюднення
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті Вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за освітньою програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації;
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8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників Вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» і
здобувачів вищої освіти;
9) інших процедур і заходів.
У 2009, 2012, 2015 роках Університет отримував Міжнародний
Сертифікат 440030С)М08 Міжнародної мережі сертифікації ( К ^ е і ) і
Німецького органу сертифікації системи управління якості (ОС>8 ОтЬН) про
відповідність діяльності міжнародному стандарту 180 9001:2008.
У травні 2018 року Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський
університет
економіки
і
торгівлі»
успішно
пройшов
проведено
ресертифікаційний аудит (перехідний зовнішній аудит) системи управління
якістю діяльності університету, що передбачав перехід системи управління
якістю діяльності університету на нову версію міжнародного стандарту 180
9001:2015 та на відповідність вимогам міжнародного стандарту 180 9001:2015.
З цією метою в університеті було проведено організаційну підготовка до
переходу на нові вимоги міжнародного стандарту, а також впровадження нової
лідерської парадигми та ризик-орієнтованого мислення.
У відповідності до рішення аудиторської групи Органу сертифікації
«ПРИРОСТ» Української асоціації якості Вищий навчальний заклад
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» отримав
сертифікати ІС)№1:, БС>8 і У АЯ, які засвідчують, що університет впровадив та
використовує систему управління якістю відповідно вимогам міжнародного
стандарту 180 9001:2015. Термін дії сертифікатів до липня 2021 року.
Щорічно між зовнішніми аудитами експертами Української асоціації
якості проводяться наглядові аудити системи управління якістю діяльності
університету. Метою наглядових аудитів є отримання доказів щодо
підтвердження вдосконалення якості управління процесами діяльності в
університеті.
VIII. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)
Загальноприйняті професійні стандарти - відсутні.
IX. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої
освіти
1.
Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої
освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 р. № 600.
2.
Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 21556-УІІ (із
змінами та доповненнями);
3.
Е 8 0 2015: Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в
Європейському просторі вищої освіти. 8іапс1аг(із апсі Оиісіеііпез £ог Оиаіііу
Аззигапсе іп іЬе Еигореап Ні§Ьег Есіисагіоп Агеа (Е80). - К.: ТОВ «ЦС», 2015. 32 с.
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4.
І8СЕБ (МСКО) 2011: Іпіегпаїіопаї 8іапс1агс1 Сіаззііїсаііоп оґ
Есіисаііоп.
5.
Міжнародна Стандартна Класифікація Освіти галузі освіти і
навчання І8СЕБ-Р (МСКО-Г) 2013:18СЕБ РіеМз оґЕсІисаІіоп апсі Тгаіпіп§.
6.
Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від

30.12.2015 р.№ Ц87;
7.
Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету
Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266.
8.
Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова
Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341.
9.
Про затвердження Положень про освітньо-кваліфікаційні рівні
(ступеневу освіту): Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р.
№65.
10. Про внесення змін до Закону України «Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності»: Закон України від 31.05.2007 р.
№ 1107-У.
11. Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра:
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719.
12. Про перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями
спеціаліста і магістра: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р.
№ 787;
13. Національний класифікатор України ДК 003 : 2010 «Класифікатор
професій»: Наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (із
змінами відповідно до наказу Мінекономрозвитку України № 923 від
16.08.2012 р.);
14. Національний класифікатор України ДК 009 : 2010 «Класифікація
видів економічної діяльності»: Наказ Держспоживстандарту України від
11.10.2010 р. № 457 (із змінами і доповненнями).
15. Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад.: І.І.Бабин,
Я.Я. Болюбаш, А.А. Гармаш й ін. - К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. —
100 с.
16. Розроблення
освітніх
програм.
Методичні
рекомендації/
В.М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / за ред.
В. Г. Кременя. - К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. - 120 с.
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Пояснювальна записка

Опис програми навчання
Термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістра складає 1 рік 4 місяці.
Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку кадрів вищої
кваліфікації зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування
освітня програма «Місцеве самоврядування», котрі здатні вирішувати
конкретні завдання у сфері управління державних органів влади та місцевого
самоврядування.
Освітньо-професійна програма передбачає розвиток загальних та
спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у їх взаємодії та
взаємозв'язку.
Освітньо-професійна програма передбачає виділення
навчальних
дисциплін двох циклів: загальної та професійної підготовки, серед яких:
обов'язкові та вибіркові навчальні дисципліни; практична підготовка та
підсумкова атестація (магістерська дипломна робота та підсумкова атестація).
Загальний обсяг освітньо-професійної програми - 90 кредитів.
У даній освітньо-професійній програмі одному семестру відповідає
30 кредитів ЄКТС, навчальному року - 60 кредитів ЄКТС. Одному кредиту
ЄКТС відповідають ЗО годин загального навчального навантаження здобувача
вищої освіти.
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Таблиця 1.
Матриця відповідності визначених Стандартом (освітньо-професійною програмою) компетентностей дескрипторам НРК.
Класифікація компетентностей
за НРК
1. Здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу

2. Здатність застосовувати знання
у практичних ситуаціях

Знання

Уміння

Загальні компетентності
Здатність критично
Методи, методологія та
мислити, адекватно
логіка наукового
оцінювати свої знання і
пізнання
застосовувати їх в
типових і складних
ситуаціях, що
характеризуються
суперечливою або
неповною інформацією

Спеціалізовані
концептуальні знання,
набуті у процесі
навчання та/або
професійної діяльності
на рівні новітніх
досягнень

Здатність
використовувати методи
наукових досліджень у
сфері публічного
управління для обробки
та інтерпретації
професійної інформації,
отримувати факти на
основі спостережень,
14

Комунікація
Зрозуміле і недвозначне
донесення власних
висновків, а також знань
та пояснень, що їх
обґрунтовують, до
фахівців і нефахівців в
типових і складних
ситуаціях, що
характеризуються
суперечливою або
неповною інформацією

Оволодіти,
застосовувати та
приймати ефективні
рішення, для того щоб
діяти належним чином у
практичних ситуаціях

Автономія та
відповідальність
Здатність самостійно
приймати рішення у
складних і
непередбачуваних
умовах, що потребує
застосування вичерпних
знань про внутрішні,
невідчутні властивості та
ознаки предметів
дійсності, безпосередньо
не відображеної у
відчуттях і сприйманні
сутності, людина
одержує за допомогою
мислення - вищої,
абстрактної форми
пізнання об'єктивної
реальності
Здатність самостійно
ідентифікувати проблеми
які виникають у
професійній сфері та
нести відповідальність за
розвиток професійного
знання і практик
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Знання

3. Здатність проведення
досліджень на відповідному рівні

Основні філософські та
загальнонаукові
методології науки про
публічне управління для
презентації результатів
наукових досліджень

4. Здатність спілкуватися з
представниками інших
професійних груп різного рівня (з
експертами з інших галузей
знань/видів економічної
діяльності)

Знати основи наукових і
прикладних знань в
області публічного
управління та
адміністрування, зокрема
місцевого
самоврядування

5. Здатність генерувати нові ідеї
(креативність)

Знати основні етапи та
стадії творчого процесу,
розуміти роль вірного
формулювання мети та
завдань

6. Навички міжособистісної
взаємодії

Розуміння важливих і
різнопланових проблем,

Уміння
наукового аналізу,
практичного досвіду та
спеціалізованих
досліджень
Здатність формулювати
задачі, здійснювати їх
формалізацію та
типізацію

Комунікація

Зрозуміле і недвозначне
донесення власних
висновків наукових
досліджень, до фахівців і
нефахівців

Автономія та
відповідальність

Здатність самостійно
ідентифікувати
проблеми, приймати
рішення у складних і
непередбачуваних
умовах наукових
досліджень, надавати
оцінку стратегічного
розвитку команди
Здатність спілкуватися з
Зрозуміле і недвозначне
Здатність самостійно
представниками інших
донесення знань та
приймати рішення у
професійних груп різного пояснень, що їх
складних і
рівня з метою
обґрунтовують, до інших непередбачуваних
розв'язання складних
професійних груп різного умовах господарської
задач і проблем у
рівня
діяльності на основі
професійній сфері
спілкування з експертами
з інших галузей
Здатність породжувати
Володіти стратегіями та
Здатність висувати нові,
щось нове, раніше не
тактиками творчого
несподівані ідеї,
відоме, на основі
процесу
самостійне продукування
осмислення вже
іноземною мовою
накопиченого досвіду та
формування нових
комбінацій знань, умінь,
послуг
Приймати ефективні
Здатність передбачити
Здатність визначити
важливі і різнопланові
рішення, для того щоб
важливі проблеми, для
15
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7. Здатність спілкуватися
іноземною мовою

8. Цінування та повага
різноманітності та
мультикультурності

9. Здатність працювати в
міжнародному контексті

10.
Здатність працювати
автономно

Знання
для того щоб діяти
належним чином у
культурному розмаїтті
професійних та
академічних ситуацій
Вміти застосовувати
мовленнєві засоби для
вираження власної думки

Уміння
проблеми, для того щоб
діяти належним чином у
культурному розмаїтті
професійних та
академічних ситуацій
Здатність адекватно
формулювати власну
думку у межах
програмного матеріалу

Здатність розуміти різні
теорії міжкультурної
комунікації, розробляти
стратегію подолання
міжкультурних
перешкод
Здатність
Світових теорій
публічного управління на використовувати
професійні зв'язки для
основі передового
зміцнення
зарубіжного досвіду
взаєморозуміння і довіри
між країнами

Привести до спільного
знаменника рідну та
іноземну культуру

Застосовування
отриманих знань,
набутого досвіду для
вираження власної
думки,критичного
осмислення проблем у
професійній діяльності та

Здатність щодо
провадження
дослідницької та/або
інноваційної діяльності
та зосередження на
головному протягом
16

Комунікація
діяти належним чином у
культурному розмаїтті
професійних та
академічних ситуацій

Автономія та
відповідальність
того щоб діяти належним
чином у культурному
розмаїтті професійних та
академічних ситуацій

Відповідальність за
точність і коректність
самостійного
висловлювання

Знання мовленнєвих
засобів, щоб висловитись
чітко, не обмежуючи
того, що він/вона хоче
сказати
Ефективно формувати
Здатність виконувати
комунікаційну стратегію роль культурного
з метою подолання
посередника між рідною
міжкультурних перешкод культурою та іноземною
мовою
Створення на взаємній
основі
якнайсприятливіших
умов для здійснення
управління органами
державної влади та
місцевого
самоврядування
Використання іноземних
мов у професійній
діяльності

Відповідальність за
розвиток професійного
знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку
команди в міжнародному
контексті

Самодисципліна, як
важлива умова
досягнення успіху і одна
з цілей, до яких слід
прагнути на шляху
саморозвитку
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11.
Здатність виявляти
ініціативу

1. Здатність до розробки стратегій
розвитку управлінської діяльності
на різних рівнях

2. Готовність застосовувати

Знання
на межі предметних
галузей
Знання що охоплюють
здатність ідентифікувати
доступні можливості в
особистій, професійній
діяльності

Уміння

Комунікація

Автономія та
відповідальність

тривалого періоду

Здатність проактивного
Ініціативна позиція
управління проектами, •
характеризується
ефективне представлення активністю,
і ведення переговорів, а
незалежністю й
також здібностей як в
інноваційністю як в
індивідуальній роботі,
особистому і
так і у співпраці з
суспільному житті, так і
колективом. Вміння
в роботі. Вона також
оцінити й визначити
охоплює мотивацію й
власні сильні й слабкі
рішучість у реалізації
сторони.
особистих і спільних
цілей - у приватному
житті та на робочому
місці
Спеціальні (фахові) компетентності
Сутність стратегій
Здатність виявляти і
Аргументувати власну
розвитку управлінської
досліджувати
позицію щодо здійснення
діяльності; структура
множинність аспектів
стратегічного
стратегічного плану;
вживання категорії
планування розвитку
процес і етапи розробки
«стратегія». Визначати
місцевого
стратегії
особливості стратегії, що самоврядування
відрізняють її від
поточного планування та
управління. Аналізувати
фактори, які впливають
на зміст стратегії
розвитку управлінської
діяльності
Основні способи і
Уміння працювати над
Надання органам
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Схильність і бажання
керуватися принципами
соціальної
справедливості; та
уміння брати на себе
відповідальність

Прийняття
управлінських рішень у
типових управлінських
ситуаціях щодо
структури стратегічного
плану та етапів процесу
розробки стратегії

Здатність контролювати
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методи аналізу, розробки, пошуку
рішень у діяльності з публічного
управління та адміністрування і
оцінювання ефективності процесів
управлінської діяльності

Знання
прийоми
аналізу діяльності з
публічного управління;
інформаційну базу й
особливості організації
аналізу діяльності
органів місцевого
самоврядування

3. Здатність до оцінювання
інноваційно-технологічних
ризиків в публічному управлінні

Теоретичні засади
стратегій управління
ризиком

4. Здатність здійснювати технікоекономічне обґрунтування
інноваційних проектів на різних
рівнях

Теоретичні основи
управління проектами,
засвоєння особливостей
їх реалізації в

Уміння
джерелами економічної
інформації для загальної
оцінки стану
аналізованого
підприємства, динаміки
його розвитку; уміння
використовувати
дедуктивний та
індуктивний методи
дослідження
управлінських процесів;
розрізняти особливості
управлінської діяльності;
робити економічно
грамотні висновки;
формулювати
рекомендації з реалізації
виявлених резервів
Здатність оцінити
ступінь ризику та
способи реагування на
небезпеки й загрози

Здатність щодо
формування цілісної
системи знань і вмінь
ефективного здійснення
18

Автономія та
відповідальність
місцевого
діяльність органів
самоврядування
місцевого
інформації, яка необхідна самоврядування щодо
для прийняття
реалізації резервів
управлінських рішень;
підвищення ефективності
участь у розробці заходів діяльності; підготовки
щодо реалізації
пропозицій щодо
встановлених резервів;
організації взаємодії
участь у підвищенні
органів державної та
кваліфікації кадрів в
місцевої влади
галузі аналітичної
роботи
Комунікація

Ефективна стратегія
поведінки в умовах
ризику що дає змогу
суб'єктам місцевого
самоврядування успішно
здійснювати свою
діяльність і досягати
поставлених цілей з
найменшими втратами
Навички адаптації та
впровадження проектних
рішень у практичній

Здатність самостійного
виявлення схильності до
ризиків; аналізі ризиків
та їх оцінюванні; виборі
та застосуванні методів
управління та контролю

Здатність самостійно
аналізувати ефективність
окремих проектів,
розробляти стратегію
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Уміння

Знання

Комунікація

публічному управлінні

проектів

діяльності

5. Здатність розробляти і
упроваджувати нормативну
документацію щодо
стандартизації, сертифікації та
якості надання управлінських
послуг населенню

Нормативно-правові
засади здійснення
стандартизації,
сертифікації та
ліцензування

Здатність формувати
систему управління
якістю

Використання
вітчизняного та
закордонного досвіду
розвитку управління
якістю надання послуг
населенню

6. Готовність використовувати
сучасні досягнення науки і
передової технології у науководослідних роботах у сфері
публічного управління

Спеціалізовані
концептуальні знання,
які є основою для
оригінального мислення
та інноваційно-дослідної
діяльності

Провадження
дослідницької та/або
інноваційної діяльності в
сфері професійної
діяльності

Використання
вітчизняного та
закордонного досвіду у
науково-дослідних
роботах у сфері
публічного управління

7. Здатність ставити завдання і
обирати методи дослідження,
інтерпретувати та представляти
результати наукових досліджень у
сфері публічного управління

Основні поняття та
категорії наукової
методології публічного
управління

Використання набутих
знань для
інформаційного
забезпечення наукового
процесу

8. Здатність до розробки і
впровадження інноваційних
технологій у публічному
управлінні

Сучасні досягнення
науки і технології в
дослідженнях публічного
управління

Здатність застосовувати
результати наукових
досліджень и для
вирішення різних
проблем і питань,
пов'язаних з
організацією
обслуговування
населення
Здатність
використовувати
інноваційні технології в
публічному управлінні;
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Інноваційні інформаційні
технологій в процесах
обслуговування

Автономія та
відповідальність
інвестиційної діяльності

Здатність самостійно
створювати дієву
системи управління
якістю, організації
проведення сертифікації
та ліцензування
діяльності
Здатність самостійно
використовувати сучасні
досягнення науки і
передової технології у
науково-дослідних
роботах у сфері
публічного управління
Здатність до самостійної
організації науководослідної роботи,
проведення та
систематизації
результатів наукових
досліджень, теоретикометодологічних
викладень та узагальнень
Здатність до
самостійного
розроблення та
запровадження
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Знання

Уміння

Комунікація

формування знань щодо
новітніх механізмів та
методів управління.

населення

9. Здатність ефективно
використовувати на практиці різні
освітні теорії та психологопедагогічні концепції в області
навчання

Сучасні концепції освіти,
психолого-педагогічні
основи організації
цілісного освітнього
процесу

Здатність аналізувати і
порівнювати вітчизняні
та зарубіжні освітні
теорії та психологопедагогічні концепції в
області навчання

Сучасні інтерактивні
технології, методи,
форми організації
навчання студентів

10.
Здатність проектувати і
здійснювати освітній процес з
урахуванням сучасної
соціокультурної ситуації та рівня
розвитку особистості

Методологічні засади
педагогічного
проектування;
педагогічна
інтерпретацію системи
пізнавальних моделей;
етапи педагогічного
проектування освітнього
процесу

Здатність добирати
основні принципи
педагогічного
проектування;
розв'язувати основні
суперечності розвитку
сучасної освіти;
проектувати освітнє
середовище

Володіння
організаторськими,
координаційними,
управлінськими
компетенціями, що
забезпечують
організацію діяльності
вищого навчального
закладу

11.
Визнання принципів
гуманізму та етики, розуміння
соціальних і екологічних наслідків
своєї професійної діяльності і
необхідності інтелектуальної

Методологічні принципи
гуманізму та етики

Здатність розв'язувати
складні задачи і
проблеми, що потребує
розуміння соціальних і
екологічних наслідків

Зрозуміле і недвозначне
донесення власних
висновків, а також знань
та пояснень, що їх
обґрунтовують, до

20

Автономія та
відповідальність
інноваційного
адміністративного
продукту, використання
інноваційних технологій
в його формуванні,
обслуговуванні
населення
Здатність самостійно
розробляти методичні
матеріали для
викладання та
формування вмінь
проведення всіх форм
занять у вищій школі
Здатність самостійно
забезпечувати виконання
розвиваючої,
координуючої,
управлінської функції
викладача у вищого
навчального закладу;
здійснювати
саморозвиток,
самоосвіту,
самовиховання,
самоорганізацію
Здатність самостійно
виконувати завдання,
розв'язувати задачі і
проблеми та відповідати
за результати своєї

СВО ПУЕТ-2019
Класифікація компетентностей
за НРК
чесності, а також дотримання
професійних кодексів поведінки

Знання

Уміння
своєї професійної
діяльності

21

Комунікація
фахівців і нефахівців,
зокрема до осіб, які
навчаються

Автономія та
відповідальність
діяльності

СВО ПУЕТ-2019

Таблиця 2.
Матриця відповідності визначених Стандартом (освітньо-професійною програмою) результатів навчання та
компетентностей

2.0сновні
принципи

+

+

22

+

СК -15

СК -14

СК -13

СК-12

СК -11

СК-10

СК -09

СК -08

СК -07

СК -06

СК -05

СК -04 •

СК-03

СК -02

СК-01

ЗК-07

+

ЗК-06

1

+

+

ЗК-05

+

О
О
X
ГО

ЗК-04

+

ЗК-02

сп

ЗК-05

ЗК-02

+

оо

ЗК-01

Здатність
розв'язувати
складні задачі і
проблеми у
певній галузі
професійної
діяльності або у
процесі
навчання, що
передбачає
проведення
досліджень
та/або
здійснення
інновацій та
характеризуєтьс
я
невизначеністю
умов і вимог

Спеціальні (фахові) компетентності

Загальні компетентності
ЗК-04

1. Базова
фінансовоекономічна
термінологія,
методологія і
основні методи
економічного та
фінансового
аналізу; зміст і
практична цінність
новітніх економікотеоретичних знань
щодо осмислення
істотних зв'язків,
законом ірностей,
законів
економічного
розвитку, причинонаслідковихі і
функціональних
зв'язків між
економічними,
політичними,
соціальними
явищами і
процесами

Компетентності
Інтегральна
компетентність

ЗК-01

Програмні
результати
навчання

СВО ПУЕТ-2019

державної політики
в галузі охорони
праці; основні
законодавчі акти
про охорону праці;
міжгалузеві та
галузеві нормативні
акти про охорону
праці; організацію
державного нагляду
за охороною праці.
3. Види, форми
виборчих систем на
місцевому рівні;
складові систем
місцевого
самоврядування,
забезпечення
надійного захисту
прав населення на
реалізацію
конституційного
права здійснення
місцевого
самоврядування
шляхом
формування органів
місцевого
самоврядування та
виборів посадових
осіб цих органів.

Компетентності

+

+

23

+

СК -15

СК -14

СК-13

СК -12

СК -11

СК-10

СК -09

СК -08

СК -07

СК -06

СК -05

СК -03

СК -02

СК-01

ЗК-07

ЗК-06

ЗК-05

ЗК-04

ЗК-02

ЗК-01

ЗК-05

ЗК-04

о
X
со

о
о
X
го

СК -04

Спеціальні (фахові) компетентності

Загальні компетентності
ЗК-02

Інтегральна
компетентність

ЗК-01

Програмні
результати
навчання

СВО ПУЕТ-2019
Компетентності

+

СК-14

СК-13

СК-12

СК-11

СК-10

СК-09

СК-08

СК -07

СК -06

СК -05

СК -04

СК-03

СК -02

СК-01

ЗК-07

ЗК-06

О
X
ГО

ЗК-05

сл

ЗК-04

ЗК-02

ЗК-01

ЬІ
го

ЗК-05

т
о

ЗК-04

о

ь
к
т

4. Уявлення,
вчення, концепції
української
державності;
основні теорії та
підходи щодо
демократичних
традицій;
застосувати
демократичні
традиції
врядування,
спираючись на
досвід вітчизняного
державотворення.
5. Загальноуправлінські
аспекти
функціонування
системи місцевого
самоврядування;
основи
міжмуніципального
співробітництва у
системі місцевого
самоврядування
6. Теоретичні та
правові засади
діяльності органів
регіонального та
місцевого

Спеціальні (фахові) компетентності

Загальні компетентності

Інтегральна
компетентність

ЗК-02

Програмні
результати
навчання

+

+

+

+

+

24

+

+

+

О
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Компетентності

8 Ключові
проблеми, пов'язані
зі становленням,
функціонуванням
та розвитком
системи місцевого
самоврядування, у
тому числі, з огляду
на глобальні
проблеми
(виклики),
пропонувати шляхи
їх розв'язання.

+

+

+
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+

+

+

СК -14

СК-13

СК-12

СК-11

СК-10

СК -09

СК -08

СК-07

СК -06

СК -05

СК -04

СК -02

СК-03

+

+

+

+

СК-01

ЗК-07

ЗК-06

ЗК-05

ГО
О
У,
го

ЗК-04

ЗК-02

ЗК-01

ЗК-05

ЗК-04

ГО
о
X
го

самоврядування
7. Принципи
функціонування
системи місцевого
самоврядування в
зарубіжних країнах,
систему виконавчої
влади, основи
політичних теорій,
роль і місце
політичних
інститутів у
державному
управлінні
зарубіжних країн

9. Функції
діяльності, розміри
асигнувань на

Спеціальні (фахові) компетентності

Загальні компетентності
ЗК-02

Інтегральна
компетентність

ЗК-01

Програмні
результати
навчання

ш
1
о

СВО ПУЕТ-2019
Компетентності

утримання органу
місцевого
самоврядування;
положення про
структурні
підрозділи;
посадові інструкції
службовців;
процедури,
направлені на
реалізацію завдань і
функцій органу
місцевого
самоврядування та
внутрішньо
організаційних
процедур
10.Види, форми,
джерела ресурсного
потенціалу
територіальної
громади; складові
систем місцевого
самоврядування;
напрями
господарської
діяльності 3
урахуванням
стратегічної
перспективи;
методику аналізу
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+

+

+

СК-14

СК-13

СК-12

СК-11

СК-10

СК -09

СК -08

СК -07

СК-06

СК -05

+

СК -03

+

СК -02

СК-01

+

ЗК-07

+

ЗК-06

ЗК-05

го
о
Ьі
го

ЗК-04

ЗК-02

ЗК-01

ЗК-05

ЗК-04

со
о
X
го

СК -04

Спеціальні (фахові) компетентності

Загальні компетентності
ЗК-02

Інтегральна
компетентність

ЗК-01

Програмні
результати
навчання

' Ґ ,

с
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Компетентності

ресурсного
потенціалу
територіальної
громади.
11. Основні
контури стратегії
системи місцевого
самоврядування в
Україні; основні
характеристики
виборчої системи;
складові виборчого
процесу
12 Теорію, характер
та сутність
взаємозв'язків між
політики та
управлінням;
методологію
дослідження
процесів публічної
політики; теорію та
практику
забезпечення
громадською
підтримкою
управлінських
рішень; механізми
використання
теоретичних знань в
управлінській

+

+
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+

+

+

+

СК -15

СК-14

СК-13

+

+

+

+

СК-12

СК-11

СК-10

СК-09

СК -08

СК -07

СК -06

СК-04

СК-03

СК-01

ЗК-07

ЗК-06

ЗК-05

ЗК-04

ЗК-02

ЗК-01

ЗК-05

го
о
X
со

СК -02

со

ЗК-04

СП
о

СК-05

Спеціальні (фахові) компетентності

Загальні компетентності
ЗК-02

Інтегральна
компетентність

ЗК-01

Програмні
результати
навчання

СВО ПУЕТ-2019
Компетентності
СК-13

О

СК-12

+

СК-10

+

СК -09

СК-08

СК-06

СК -05

СК -03

СК-02

СК-01

ЗК-07

СК-07

практиці.
13. Теоретичні
засади розвитку
комунікативних
процесів у
суспільстві, основні
поняття, моделей
комунікації та
сучасних
комунікативних
технологій
14. Відмінність
поняття публічного
та державного
управління;
принципи
сучасного
публічного
управління; методи,
стилі та механізми
публічного
управління в
сучасних умовах;
об'єктивні закони
публічного
управління; зміст
пуб лічноуправлінської
діяльності, її
форми, методи та
засоби

ЗК-06

йго

ЗК-05

со
о

ЗК-04

ЗК-02

ЗК-01

ЗК-05

ЗК-04

СО
О
X
со

СК-04

Спеціальні (фахові) компетентності

Загальні компетентності
ЗК-02

Інтегральна
компетентність

ЗК-01

Програмні
результати
навчання

іп
Ьй
О

+
+

+

+

+

+
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+

+

+

+

X
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15. Традиційні
функції
менеджменту і
основні відмінності
лідерства від
менеджменту; як
сучасні лідери
застосовують
традиційні методи
керівництва;
відмінності між
стилями лідерства;
16.Концептуальні
засади і принципи
моделювання
управлінських
рішень; методи
обґрунтування та
прийняття
управлінських
рішень;методи
дослідження
моделей
обґрунтування
управлінських
рішень; методи
оцінки
ефективності
реалізації
управлінських
рішень

Ком петентності

о

СК-14

гч

СК-13

СК-11

СК-10

СК -09

СК -08

СК -07

СК-06

СК-05

СК-03

СК-02

СК-01

ЗК-07

ЗК-06

ЗК-05

С
ОО
ЬІ
го

ЗК-04

ЗК-02

ЗК-01

ЗК-05

ЗК-04

го
О
ьі
со

СК-04

Спеціальні (фахові) компетентності

Загальні компетентності
ЗК-02

Інтегральна
компетентність

ЗК-01

Програмні
результати
навчання

'Г.
а

+

+

+

+

+

+
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Компетентності

+

+

+

ЗО

+

+

+

+

СК-14

СК-13

СК-12

СК-11

СК-10

СК -09

СК -08

СК-07

СК -06

СК-05

СК-03

+

СК-02

+

СК-01

+

ЗК-07

ЗК-02

ЗК-01

ЗК-05

ЗК-06

18.Категорії
організації надання
послуг населенню;
сучасні підходи
щодо формування
регіональної
політики та
політики органів
місцевого
самоврядування в
сфері організації
надання послуг
населенню;
володіти
спеціальними та
методичними
знаннями в галузі
організації надання

+

о
ЬІ
со

ЗК-05

+

СО

ЗК-04

17.Теоретичні
основи, об'єкти і
інструментарій
контролінгу,
організаційні
аспекти реалізації
функції системи
контролінгу,
методи реалізації
управлінських
рішень на основі
контролінгової
інформації.

ЗК-04

го
о
X
со

СК -04

Спеціальні (фахові) компетентності

Загальні компетентності
ЗК-02

Інтегральна
компетентність

ЗК-01

Програмні
результати
навчання

•г
о
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+

СК-14

СК-13

о

СК-12

+

СК-10

+

+

СК-09

+

СК -08

+

СК -07

+

СК-06

+

СК-01

+

СК-05

СК -03

СК -02

ЗК-07

ЗК-06

ЗК-05

+

+

ГО
О
X
со

ЗК-04

+

ЗК-02

+

ЗК-01

+

ЗК-05

ЗК-02

СО
о
X
со

СК -04

Спеціальні (фахові) компетентності

Загальні компетентності
ЗК-04

послуг населенню
19. Сутність,
значення і зміст
стратегічного
планування,
методологічні
аспекти і завдання
дисципліни;
складові стратегії
планування;
напрями розвитку
служб
стратегічного
планування;
методику
стратегічного
планування;
стратегічні
можливості
лідерства
20. Вивчення
методологічних
основ контролінга в
системі місцевого
самоврядування як
окремого напряму
управлінської
діяльності, що
забезпечує
прийняття
стратегічних і

Компетентності
Інтегральна
компетентність

ЗК-01

Програмні
результати
навчання

•Г:
и
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+

О

СК-14

+

<ч

СК-13

+

СК-11

+

СК-10

СК -04

+

СК-09

СК-03

+

СК-08

СК -02

+

СК -07

СК-01

+

СК-06

ЗК-07

+

ЗК-06

ЗК-05

+

X
го

ЗК-04

+

ЗК-02

+

ЗК-01

+

ЗК-05

+

•х
го

ЗК-04

го
о

го
о

СК -05

Спеціальні (фахові) компетентності

Загальні компетентності
ЗК-02

оперативних
рішень.
21. Узагальнити
знання і навички
роботи студентів за
фахом та зібрати
інформаційні
довідкові матеріали
для виконання
магістерської
роботи

Компетентності
Інтегральна
компетентність

ЗК-01

Програмні
результати
навчання

по

о

СВО ПУЕТ-2019

Таблиця 3.
Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час
за циклами підготовки
Максимальний навчальний час
за циклами
(акад. годин/кредитів)

Цикл підготовки
1. Обов'язкові навчальні дисципліни
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної
соціально-економічної підготовки
Цикл професійної та практичної підготовки
2. Вибіркові навчальні дисципліни
Цикл професійної та практичної підготовки
Вибірковий блок 1
Вибірковий блок 2

1470/49
180/6
1290/43
690/23

Вибірковий блок 3
Вибірковий блок 4
Вибірковий блок 5
Вибірковий блок 6
Вибірковий блок 7
3. Практична підготовка
Цикл професійної та практичної підготовки
4. Підсумкова атестація
Цикл професійної та практичної підготовки

240/8
240/8
300/10
300/10
2700/90

Разом
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Таблиця 4.
Перелік навчальних дисциплін освітньо-професійної програми за циклами

№
з/п

Назва навчальної дисципліни

Обов'язкові навчальні дисципліни
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної соціальноекономічної підготовки
Ділова іноземна мова
1.
2.
Основи лідерства
Цикл професійної та практичної підготовки
3. Виборча система на місцевому рівні
4.
Історія українського державотворення
5.
Основи муніципального менеджменту
6.
Основи права в управлінні
7. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах
8. Державна політика в соціогуманітарній сфері
9. Ресурсний потенціал територіальної громади
10. Система місцевого самоврядування
11. Політика і управління
12. Комунікації в публічному управлінні
13. Публічне управління
Вибіркові навчальні дисципліни
Цикл професійної та практичної підготовки
Вибірковий блок 1
14. Діловодство в органах місцевого самоврядування
Електронне урядування та інформаційні технології
Вибірковий блок 2
15. Кадрова політика в системі місцевого самоврядування
Конституційні основи місцевого самоврядування в Україні
Вибірковий блок 3
16. Економіка і фінанси
Сучасні засади управління місцевими фінансами та
бюджетування
Вибірковий блок 4
17. Контролінг в системі місцевого самоврядування
Сучасні форми місцевої демократії
Вибірковий блок 5
18. Інституційна економіка
34

Максимальна
кількість навч.
годин /
кредитів
вивчення
дисципліни
1470/40
180/6
90/3
90/3
1290/43
90/3
90/3
150/5
90/3
120/4
120/4
120/4
150/5
90/3
120/4
150/5
690/23
690/23
90/3

90/3

150/5

90/3
90/3

СВО ПУЕТ-2019

№
з/п

Назва навчальної дисципліни

Економіка суспільного сектора
Вибірковий блок 6
19. Організація надання управлінських послуг населенню
Адміністративна реформа в Україні
Вибірковий блок 7
20. Планування розвитку територіальної громади
Сучасні проблеми місцевого самоврядування в Україні
Практична підготовка (ПП)
21. Виробнича практика
22. Виробниче стажування
Підсумкова атестація (ПА)
23. Дипломне проектування
Підсумкова атестація
Загальний час підготовки за циклами

Максимальна
кількість навч.
годин /
кредитів
вивчення
дисципліни

90/3

90/3
240/8
150/5
90/3
300/10
240/8
60/2
2700/90

Таблиця 5.
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