
І. Преамбула

ОПП  «Державна служба»  за спеціальністю 281  «Публічне управління та
адміністрування»  для  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  на  другому
(магістерському) рівні містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття
відповідного  ступеня  вищої  освіти;  перелік  компетентностей  випускника;
нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти,  сформульований  у
термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги
до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

ІІ. Загальна характеристика

Рівень  вищої
освіти

Другий (магістерський) рівень

Ступінь  вищої
освіти

Магістр

Галузь знань 07  Управління та адміністрування
 

Спеціальність 074 (281)  Публічне управління та адміністрування

Обмеження  щодо
форм навчання 

Немає

Освітня
кваліфікація

Магістр   публічного  управління  та  адміністрування  за
спеціалізаціями

Кваліфікація  в
дипломі

Магістр  публічного управління та адміністрування 

Опис предметної
області

Об’єкти  вивчення  та/або  діяльності:  управління  на
загальнодержавному,  регіональному,  місцевому  рівнях  та
адміністративна  діяльність  в  органах  державної  влади  і
місцевого самоврядування, установах, організаціях різного
рівня підпорядкування.
Цілі  навчання: підготовка  фахівців,  здатних
ідентифікувати  та  вирішувати  складні  спеціалізовані
завдання  та  практичні  проблеми  у  сфері  публічного
управління  з використанням набутих компетентностей.
Теоретичний  зміст  предметної  області: термінологія,
наукові  концепції  (теорії)  публічного  управління  та
адміністрування,  управління  на  загальнодержавному,
регіональному та місцевому рівнях і адміністрування у всіх
сферах діяльності.
Методи, методики, технології та інструменти: 

–  наукового  пізнання,  аналітичної  обробки  інформації,
організаційно-технологічного та правового забезпечення; 

– методики,  технології  та  інструменти  публічного



управління  та  адміністрування,  надання  адміністративних
послуг,  управління  ресурсами  розвитку,  реалізації
проектного підходу при вирішенні управлінських завдань у
різних сферах суспільної життєдіяльності.

Академічні
права
випускників 

Магістр  може  продовжувати  освіту  за  третім  (освітньо-
науковим)  рівнем,  а  також  підвищувати  кваліфікацію  та
отримувати додаткову післядипломну освіту.

ІІІ.  Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти 
Обсяг
освітньої
програми
магістр 

90 кредитів ЄКТС / 2 роки 6 місяців

ІV. Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна
компетентність

Здатність  розв’язувати  складні  завдання  і  проблеми у  сфері
публічного  управління  та  адміністрування  або  у  процесі
навчання,  що  передбачає  проведення  досліджень  та/або
здійснення  інновацій  та  характеризується  невизначеністю
умов і вимог.

Загальні
компетентності

1.  Здатність оцінювати структуру економічного потенціалу та
результати функціонування національної економіки на різних
рівнях її функціонування.
2.  Здатність  виявляти  проблеми  та  підвищувати  свою
спроможність  у  виробленні   управлінських  рішень  щодо
реалізації важелів  публічної політики, імплементуючи кращі
зарубіжні практики та використовуючи вітчизняний досвід.
3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
4. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх
реалізації. 
5. Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для
вдосконалення існуючих та розроблення нових систем. 

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності

1.  Демонструвати  навички  посадової  мобільності  у
проходженні  державної  служби,  підвищенні  її  сервісного
статусу,  оцінюванні  ефективності,  володінні  технологіями
кадрової  роботи,  професіоналізації,  якісного  надання
адміністративних  послуг,  регламентування  посадових
обов’язків,  паспортизації  функцій,   проведення  службового
розслідування,   виявлення  проблем  інституту  державної
служби  та  їх  нівелювання,  володіння  методиками



функціонального  аналізу,  адміністративного  контролінгу  та
аудиту якості.
 2.  Здатність  виробляти  і  реалізувати  механізми  публічного
управління  на  загальнодержавному,  регіональному  та
місцевому  рівнях,  обґрунтовувати  та  приймати  управлінські
рішення  щодо  підпорядкування  функціонування  сфер,
секторів,  видів  діяльності  цілям  суспільного  розвитку,
розробляти  стратегічні  документи  розвитку  управлінських,
соціальних, економічних  систем. 
 3.  Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для
вдосконалення системи публічних фінансів.
4.  Здатність  імплементувати  стандарти  міжнародного
публічного  управління  у  вітчизняну  практику  управління
суспільним розвитком та забезпечувати розроблення програм
міжнародного співробітництва в контексті  інтеграції країни у
європейський та міжнародний простір.
5. Здатність здійснювати дослідницьку діяльність, включаючи
аналіз проблем, постановку цілей і завдань, вибір способу й
методів  дослідження;   організовувати  процес  наукового
дослідження  за  відповідним  алгоритмом,  раціонально
застосовувати  принципи  організації  науково-дослідної
діяльності.
6.  Здатність  організовувати  надання  публічних  послуг  з
дотриманням  критеріїв  соціальної  ефективності  та
забезпечувати належний рівень  їх якості.
 7.  Здатність  ідентифікувати  проблеми  і  завдання  розвитку
територіальних  громад,  які  доцільно  вирішувати  на  засадах
міжмуніципального співробітництва та ефективно реалізувати
його механізми. 
8.  Здатність  вироблення  і  реалізації  механізмів  управління
розвитком муніципальних утворень в контексті  забезпечення
ефективного використання потенціалу децентралізації.
 9.  Здатність  розробляти  механізми ефективного управління
державною  і  комунальною  власністю  в  процесі  її
використання для вирішення завдань соціально-економічного
розвитку країни, регіонів, територіальних громад. 
10. Здатність використовувати складові бюджетного механізму
для  планування  та  управління  використанням  фінансових
ресурсів територіальної громади.
11.  Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері

формування і використання фінансових ресурсів держави.
12.  Здатність  організовувати  діяльність  публічних
службовців,  визначати  та  забезпечувати  передумови  їх



ефективної  діяльності.
13.   Здатність  розробляти  і  впроваджувати  інноваційні
проекти  на  різних  рівнях  публічного  управління  та
адміністрування.
 

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти 
Програмні результати навчання

1. Застосовувати концепції, методи та інструменти публічної політики для
результативного та ефективного управління національною економікою на всіх
ієрархічних рівнях.

2. Використовувати інструментарій державного регулятивного впливу для
корекції  економічних  інтересів,  забезпечення  збалансованого  розвитку
інституційних секторів національної економіки. 

3.  Знати  теоретичні  та  прикладні  засади  публічної  політики  та
застосовувати їх при виробленні й реалізації управлінських рішень. 

4.  Уміти  використовувати  сучасні  підходи  до  вироблення  публічної
політики та підготовки програмних документів щодо її реалізації. 

5.  Уміти  визначати  напрями  розвитку  систем  на  загальнодержавному,
регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

6. Демонструвати навички обґрунтування й прийняття рішень   стосовно
проходження  державної  служби,  використання  нових  технологій  для
забезпечення сервісних послуг населенню, інноватизації  посадової  діяльності
та дотримання етичних стандартів, посилення практичного інтересу до проблем
розвитку державної служби в Україні та її адаптації до ЄС. 

7. Застосовувати концепції, методи та інструменти публічного управління
для  результативного  та  ефективного  управління  процесами,  явищами  та
подіями на всіх ієрархічних рівнях.

8.  Вміти  сформулювати  висновки  щодо  доцільності  та  можливості
вдосконалення  практики управління  окремими сферами і  ланками публічних
фінансів, оцінити їх позитивні наслідки та ризики.

9.  Застосовувати  концепції,  методи  та  інструменти  міжнародного
публічного  управління  для  результативного  та  ефективного  управління
процесами євроінтеграції та розвитку міжнародного співробітництва. 

10.  Уміти  проводити  дослідження,  генерувати  нові  ідеї,  здійснювати
інноваційну  діяльність,  визначати  напрями  розвитку  систем  на
загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.

 11.  Уміти  застосовувати  прогресивні  технології  організації  надання
публічних послуг в орієнтації на задоволення потреб і вимог споживачів. 

12.  Застосовувати  форми  міжмуніципального  співробітництва  для
вирішення назрілих проблем та забезпечення сталого розвитку територіальних
громад й обґрунтовувати їх закріплення у стратегічних програмних документах.



13.  Уміти  застосовувати  технології  муніципального  менеджменту  для
ідентифікації  проблем  та  вирішення  назрілих  завдань  управління  розвитком
територіальних утворень. 

14.  Уміти  застосовувати  методи  управління  державною і  комунальною
власністю у відповідності  до специфіки їх об'єктів  та  завдань,  до вирішення
яких вони залучаються.   

15.  Забезпечувати  ефективне  планування  та  управління  фінансовими
ресурсами територіальної громади

16.  Демонструвати  навички  самостійного  прийняття  управлінських
рішень  в питаннях підвищення ефективності і результативності  формування і
використання фінансових ресурсів держави.

17.  Уміти  оцінювати  організаційне  забезпечення  діяльності  публічного
службовця та виробляти підходи щодо його удосконалення

18.  Застосовувати  навички  обґрунтування,  вироблення  й  реалізації
проектів  при вирішенні завдань на різних управлінських рівнях.

VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми
атестації
здобувачів
вищої освіти

Атестація здобувачів вищої освіти за ОПП  «Державна служба»
зі  спеціальності  074  (281)  «Публічне  управління  та
адміністрування»  здійснюється  у  формі  комплексного
кваліфікаційного  екзамену  і  публічного  захисту  магістерської
роботи.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Вимоги  до
державної
атестації 

Магістерська  робота  є  самостійним  дослідженням  студента  і
обов’язково  перевіряється  на  плагіат.  Закінчена  робота
оприлюднюється на офіційному сайті ТНЕУ.
Узагальнені  вимоги  до  державної  атестації  регулюються
Положенням про організацію освітнього процесу в ТНЕУ



VII.  Вимоги  до  наявності  системи  внутрішнього  забезпечення
якості вищої освіти 

У ТНЕУ 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  та  регулярне
оприлюднення  результатів  таких  оцінювань  на  офіційному  веб-сайті  вищого
навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

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  кожною  освітньою
програмою;

6)  забезпечення  наявності  інформаційних  систем  для  ефективного
управління освітнім процесом;

7)  забезпечення  публічності  інформації  про  освітні  програми,  ступені
вищої освіти та кваліфікації;

8)  забезпечення  ефективної  системи  запобігання  та  виявлення
академічного  плагіату  у  наукових  працях  працівників  вищих  навчальних
закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.



VIII. Перелік  нормативних  документів,  на  яких  базується  стандарт
вищої освіти 

1. Закон  «Про  вищу  освіту»:  за  станом  на  20.06.2016  р. [Електронний
ресурс]  //  Законодавство  України.  –  Режим  доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18   . –  Назва з титул. Екрану.

2. Международная стандартная классификация образования (МСКО) 2011
[Електронний ресурс] / Інститут статистики ЮНЕСКО, 2013.   – 87 с – Режим
доступу:  http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ru.pdf.  –
Назва з титул. екрану.

3. Національний  класифікатор  України:  Класифікатор  професій
ДК 003:2010. – К. : Видавництво «Соцінформ», 2010. – 746 с.

4. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету
Міністрів  України  від   23  листоп.  2011 р.  №  1341  [Електронний  ресурс]  //
Законодавство  України.  –  Режим  доступу:
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ОПП «Державна служба»  зі  спеціальності  074 «Публічне  управління  та

адміністрування»  для  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  на  другому
(магістерському) рівні є нормативним документом ТНЕУ, в якому визначається
сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності.

ОПП «Державна служба»  зі  спеціальності  074 «Публічне  управління  та
адміністрування»  (281  «Публічне  управління  та  адміністрування») для
підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні визначає
такі вимоги до освітньої програми:

 обсяг  кредитів  ЄКТС,  необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти;

 перелік компетентностей випускника;
 нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти,

сформульований у термінах результатів навчання;
 форми атестації здобувачів вищої освіти;
 вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої

освіти.
Матриця відповідності ом компетентностей дескрипторам НРК та матриця

відповідності результатів навчання та компетентностей представлені в Таблицях
1 і 2.



Таблиця 1
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей

дескрипторам НРК

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація
Автономія та

відповідальність
1 2 3 4 5

Загальні компетентності
1.  Здатність  оцінювати  структуру
економічного  потенціалу  та
результати  функціонування
національної  економіки  на  різних
рівнях її функціонування. 

+ + + +

2.  Здатність  виявляти  проблеми  та
підвищувати  свою  спроможність  у
виробленні   управлінських  рішень
щодо   реалізації  важелів   публічної
політики,  імплементуючи  кращі
зарубіжні  практики  та
використовуючи вітчизняний досвід.

+ + + +

3.  Здатність  до  абстрактного
мислення, аналізу та синтезу. 

+ + + +

4.  Здатність  генерувати  нові  ідеї  й
нестандартні підходи до їх реалізації. + + + +

5. Здатність ініціювати, планувати та
управляти змінами для вдосконалення
існуючих  та  розроблення  нових
систем. 

+ + + +

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

1.  Демонструвати  навички  посадової
мобільності у проходженні державної
служби,  підвищенні  її  сервісного
статусу,  оцінюванні  ефективності,
володінні  технологіями  кадрової
роботи,  професіоналізації,  якісного
надання  адміністративних  послуг,
регламентування  посадових  обов’яз-
ків,  паспортизації  функцій,
проведення  службового   розсліду-
вання,  виявлення проблем інституту
державної служби та їх нівелювання,
володіння  методиками  функціо-
нального  аналізу,  адміністративного
контролінгу та аудиту якості.

+ + + +



Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація
Автономія та

відповідальність
2.  Здатність  виробляти  і  реалізувати
механізми  публічного  управління  на
загальнодержавному, регіональному та
місцевому  рівнях,  обґрунтовувати  та
приймати  управлінські  рішення  щодо
підпорядкування  функціонування
сфер, секторів, видів діяльності  цілям
суспільного  розвитку,  розробляти
стратегічні  документи  розвитку
управлінських,  соціальних,  еконо-
мічних  систем. 

+ + + +

3.  Здатність ініціювати, планувати та
управляти змінами для вдосконалення
системи публічних фінансів.

+ + + +

4.  Здатність  імплементувати
стандарти  міжнародного  публічного
управління  у  вітчизняну  практику
управління  суспільним  розвитком  та
забезпечувати  розроблення  програм
міжнародного  співробітництва  в
контексті   інтеграції  країни  у
європейський  та  міжнародний
простір. 

+ + + +

5. Здатність здійснювати дослідницьку
діяльність, включаючи аналіз проблем,
постановку  цілей  і  завдань,  вибір
способу  й  методів  дослідження;
організовувати  процес  наукового
дослідження  за  відповідним
алгоритмом,  раціонально  застосо-
вувати  принципи  організації  науково-
дослідної діяльності.

+ + + +

6.  Здатність  організовувати  надання
публічних  послуг  з  дотриманням
критеріїв  соціальної  ефективності  та
забезпечувати  належний  рівень   їх
якості.

+ + + +

7. Здатність ідентифікувати проблеми
і  завдання  розвитку  територіальних
громад,  які  доцільно  вирішувати  на
засадах  міжмуніципального  співро-
бітництва  та  ефективно  реалізувати
його механізми. 

+ + + +



Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація
Автономія та

відповідальність
8.  Здатність  вироблення  і  реалізації
механізмів  управління  розвитком
муніципальних  утворень  в  контексті
забезпечення  ефективного  викорис-
тання потенціалу децентралізації.

+ + + +

  9.  Здатність  розробляти  механізми
ефективного управління державною і
комунальною  власністю  в  процесі  її
використання  для  вирішення завдань
соціально-економічного  розвитку
країни,  регіонів,  територіальних
громад. 

+ + + +

10.  Здатність  використовувати
складові  бюджетного  механізму  для
планування  та  управління  викорис-
танням  фінансових  ресурсів
територіальної громади.

+ + + +

11.  Здатність  розв’язувати  складні
задачі і проблеми у сфері формування
і  використання  фінансових  ресурсів
держави.

+ + + +

12.  Здатність  організовувати
діяльність  публічних   службовців,
визначати  та  забезпечувати
передумови їх ефективної  діяльності.

+ + + +

13. Здатність  розробляти  і
впроваджувати  інноваційні  проекти
на  різних  рівнях  публічного
управління та адміністрування.

+ + + +



Таблиця 2
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей

Програмні 
результати навчання

Компетентності

Інтеграль
на компе-
тентність

Загальні
компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.  Застосовувати  концепції,  методи  та
інструменти  публічної  політики  для
результативного  та  ефективного  управління
національною  економікою  на  всіх  ієрархічних
рівнях.

+ +

2.  Використовувати  інструментарій
державного регулятивного впливу для корекції
економічних  інтересів,  забезпечення
збалансованого розвитку інституційних секторів
національної економіки. 

+ +

3.  Знати  теоретичні  та  прикладні  засади
публічної  політики  та  застосовувати  їх  при
виробленні й реалізації управлінських рішень. 

+ +

4. Уміти використовувати сучасні підходи до
вироблення  публічної  політики  та  підготовки
програмних документів щодо її реалізації. 

+ +

5. Уміти визначати напрями розвитку систем
на  загальнодержавному,  регіональному,
місцевому та організаційному рівнях.

+ +

Програмні Компетентності



результати навчання

Інтеграль
на компе-
тентність

Загальні
компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6.  Демонструвати  навички  обґрунтування  й
прийняття  рішень  стосовно  проходження
державної  служби,  використання  нових
технологій  для  забезпечення  сервісних  послуг
населенню,  інноватизації  посадової  діяльності
та  дотримання  етичних  стандартів,  посилення
практичного  інтересу  до  проблем  розвитку
державної  служби в  Україні  та  її  адаптації  до
ЄС. 

+ +

7.  Застосовувати  концепції,  методи  та
інструменти  публічного  управління  для
результативного  та  ефективного  управління
процесами,  явищами  та  подіями  на  всіх
ієрархічних рівнях.

+ +

8.  Уміти  сформулювати  висновки  щодо
доцільності  та  можливості  вдосконалення
практики  управління  окремими  сферами  і
ланками  публічних  фінансів,  оцінити  їх
позитивні наслідки та ризики.

+ +

9.  Застосовувати  концепції,  методи  та
інструменти  міжнародного  публічного
управління для результативного та ефективного
управління  процесами  євроінтеграції  та
розвитку міжнародного співробітництва. 

+ +

Програмні Компетентності



результати навчання

Інтеграль
на компе-
тентність

Загальні
компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10. Уміти проводити дослідження, генерувати
нові  ідеї,  здійснювати  інноваційну  діяльність,
визначати  напрями  розвитку  систем  на
загальнодержавному,  регіональному, місцевому
та організаційному рівнях.

+

+

11.  Уміти  застосовувати  прогресивні
технології організації надання публічних послуг
в  орієнтації  на  задоволення  потреб  і  вимог
споживачів. 

+

+

12. Застосовувати форми міжмуніципального
співробітництва  для  вирішення  назрілих
проблем  та  забезпечення  сталого  розвитку
територіальних  громад  й  обґрунтовувати  їх
закріплення  у  стратегічних  програмних
документах. 

+

+

13.  Уміти  застосовувати  технології
муніципального менеджменту для ідентифікації
проблем  та  вирішення  назрілих  завдань
управління розвитком територіальних утворень. 

+

+

14.  Уміти  застосовувати  методи  управління
державною  і  комунальною  власністю  у
відповідності  до  специфіки  їх  об'єктів  та
завдань, до вирішення яких вони залучаються. 

 

+

+

Програмні Компетентності



результати навчання

Інтеграль
на компе-
тентність

Загальні
компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15.  Забезпечувати  ефективне  планування  та
управління  фінансовими  ресурсами
територіальної громади.

+

+

16.  Демонструвати  навички  самостійного
прийняття  управлінських  рішень  в  питаннях
підвищення  ефективності  і  результативності
формування і використання фінансових ресурсів
держави.

+

+

17.  Уміти  оцінювати  організаційне
забезпечення  діяльності  публічного  службовця
та виробляти підходи щодо його удосконалення.

+
+

18.  Застосовувати  навички  обґрунтування,
вироблення й реалізації проектів  при вирішенні
завдань на різних управлінських рівнях.

+

+


