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1. ВСТУП 
 

Відповідно до ст. 1 "Основні терміни та їх визначення" Закону України "Про 
вищу освіту": освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні 
вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які 
можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 
логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 
виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), 
якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.  

Освітня програма використовується під час:  
– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик;  
– розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та 

вимірювання результатів навчання) якості вищої освіти;  
– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки здобувачів; 
– атестації здобувачів;  
– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за 

спеціальністю (спеціалізації за наявності);  
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації;  
– професійної орієнтації здобувачів спеціальності.  
Освітня програма враховує вимоги Закону України "Про вищу освіту", 

Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 листопада 2011 р. № 1341 і встановлює: обсяг та термін навчання; 
загальні компетентності; спеціальні компетентності; програмні результати 
навчання; перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей 
освітньої програми; вимоги до структури навчальних дисциплін. 

Користувачі освітньої програми:  
- здобувачі повної вищої освіти, які навчаються в ОНПУ;  
- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку магістрів зі 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»;  
- Екзаменаційна комісія спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування»;  
- Приймальна комісія ОНПУ.   
Освітня програма поширюється на випускову кафедру адміністративного 

управління та проблем ринку для підготовки здобувачів 281 «Публічне управління 
та адміністрування»: Навчально – наукового інституту бізнесу, економіки та 
інформаційних систем (ІБЕІТ). 
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2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 
Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та  

рекомендацій:  
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 
2.2. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 33, ст. 175). 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14. 

2.3. Закон України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 
2016, № 4, ст.43). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19. 

2.4. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.91). 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19. 

2.5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/586-
14. 

2.6. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 38, ст.385). 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3166-17. 

2.7. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради 
(ВВР), 2014, № 13, ст.222). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/794-18. 

2.8. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170) 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр. 

2.9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-
р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні». 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р. 

2.10. Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.05.2017  № 918 « 
Про затвердження Порядку розроблення та затвердження кваліфікаційних 
характеристик». http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0784-17. 

2.11. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 
31.05.2017  № 918 «Про затвердження Вимог до структури і змісту професійних 
програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад» 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0422-15. 
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2.12. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

2.13. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 "Перелік 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти".  

2.14. Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 
003:2010", затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327 зі 
змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України від 16.08.2012 року № 923. 

2.15. Положення "Про організацію освітнього процесу в ОНПУ, затверджене 
наказом Ректора університету № 47 від 16.11.2015р. 
http://emd.opu.ua/upload/files/emd/polOOP2018.PDF 

2.16. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 
схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і 
науки України протокол від 29.03.2018 № 3. 

2.17. A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including 
Programme Competences and Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen and 
The Hague, 2010.  

2.18. A TUNING-AHELO conceptual framework of  expected/desired learning 
outcomes in engineering. OECD Education Working Papers, No. 60, OECD Publishing 
2011. Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en. 

2.19.  Положення   про   порядок   організації  вивчення  вибіркових  
навчальних  дисциплін  СУЯ – П (ДП – 02-8.1,8.3-2017). 

2.20. Проект «Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня 
вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 28 Публічне управління та 
адміністрування спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування. 
http://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/SVO_magistr_281-074-Publichne-
upravlinnya-ta-administruvannya_red.pdf 
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3. Профіль освітньо-професійної програми 
підготовки магістра в галузі «Публічне управління та адміністрування» зі 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 
 

Складові Опис освітньо-професійної програми 
Загальна інформація 

Навчальний заклад Одеський національний політехнічний університет 
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 
Ступінь, що 
присвоюється 

Магістр 

Назва галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування 
Назва спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 
Назва спеціалізації  
Офіційна назва освітньої 
програми 

Публічне управління та адміністрування 

Наявність акредитації Відсутня 
Акредитуюча інституція Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
Тип диплому Диплом магістра державного зразка, одиничний 
Обсяг програми Обсяг освітньої програми 90 кредитів ЄКТС на базі першого 

(бакалаврського) рівня з терміном 1рік 4 місяці 
Період ведення 2018 – 2019 рр. 
Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень, НРК – 8 рівень/магістр 
Обмеження щодо форм 
навчання 

Очне (денне) або заочне 

Освітня кваліфікація Магістр з публічного управління та адміністрування 
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр 

Спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування 
Освітня програма – Публічне управління та адміністрування 

Мова (и) викладання Українська 
Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої програми 

https://opu.ua/education/program  

А Мета освітньо-професійної програми 
Програма призначена для формування і розвитку у студентів комплексу знань, умінь та навичок 
в управлінні та адмініструванні організаціями (установами) публічного сектору, що дозволяє їм 
стати лідерами та успішними публічними менеджерами, створює передумови для формування 
нової генерації фахівців в галузі публічного управління та адміністрування здатних здійснювати 
науковий і практичний супровід реформ в нашій країні, бути професіоналами своєї справи, 
відповідальними перед суспільством. 
В Характеристика програми 
Предметна 
область, напрям 
 

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 використовувати набуті 
компетентності в межах управлінської та адміністративної діяльності. 
Теоретичний зміст предметної області: термінологія, наукові концепції 
(теорії) публічного управління та адміністрування, управління на 
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загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях і адміністрування у 
всіх сферах діяльності. 
Методи, методики та технології наукового пізнання, аналітичної обробки 
інформації, організаційно-технологічного та правового забезпечення, 
електронного урядування. 
Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні 
інструменти, системи підтримки прийняття управлінських рішень, 
спеціальне програмне забезпечення. 

Фокус програми: 
Загальна/ 
спеціальна 

Програма закладає фундаментальну базу для оволодіння навичками 
управління державними і муніципальними установами, громадськими 
об’єднаннями та некомерційними організаціями, усіма видами ресурсів, 
управління державою та містом за концепцією e-government, 
інформаційного забезпечення управлінських процесів в державних та 
недержавних установах, розроблення нових інструментів та сервісів у сфері 
електронної демократії, надання електронних послуг.  
Програма спрямована на формування фахових умінь з управління та 
адміністрування в умовах електронного урядування, розробку і 
впровадження ефективних наукових та організаційних методів і структур 
управління, направлених на вирішення актуальних задач розвитку країни і 
суспільства.  

Орієнтація 
програми 

Освітньо-професійна  

Особливості та 
відмінності 

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість 
брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 
1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською 
мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності. 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Магістр з публічного управління та адміністрування підготовлений для 
роботи у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, 
місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, 
вищих навчальних закладах, академічних установах, корпоративних 
установах та бізнес-структурах різних галузей, політичних партіях та 
громадських організаціях і здатний обіймати в цих органах і установах 
посади керівників, провідних і головних спеціалістів підрозділів, керівників 
організаційних служб електронного урядування, керуючих справами; посади 
аналітиків, експертів, проектних менеджерів, радників, консультантів, 
спеціалістів по роботі з персоналом і зв’язків з громадськістю, науковими 
працівниками, викладачами. 

Подальше 
навчання 

Можливість продовжити освіту за першим науковим ступенем «доктор 
філософії», пройти стажування як у вітчизняних, так і в зарубіжних 
університетах і компаніях, прийняти участь у програмах навчання упродовж 
всього життя. 

D  Стиль та методика навчання 
Підходи до 
викладання та  
навчання 

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, 
практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, 
самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі 
у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, підготовки 
кваліфікаційної роботи магістра. 

Система  Письмові та усні екзамени, есе, презентації, поточний контроль, 
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оцінювання розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи, публікації в наукових 
виданнях та доповіді на комунікативних заходах. 

Е Програмні компетентності 
Інтегральна  
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі 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 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером. 
ЗК3. Здатність розробляти та управляти проектами. 
ЗК4. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і 
культурний рівні. 
ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації 
(креативність). 
ЗК6. Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для 
вдосконалення існуючих та розроблення нових систем. 
ЗК7. Здатність до усного і письмового професійного спілкування іноземною 
мовою. 
ЗК8. Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та 
можливості її використання. 
ЗК9. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 
попереджати та розв’язувати конфлікти. 
ЗК10. Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані 
рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та 
етичних норм. 
ЗК11. Здатність управляти різнобічною комунікацією. 
ЗК12. Здатність до раціональної критики та самокритики, конструктивної 
реакції на зауваження. 

Спеціальні 
(предметні, фахові) 
компетентності 
 

СК1. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та 
організацій різних форм власності. 
СК2. Здатність організовувати та розробляти заходи щодо впровадження 
електронного урядування в різних сферах публічного управління та 
адміністрування. 
СК3. Здатність визначати показники сталого розвитку на 
загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 
СК4. Здатність представляти органи публічного управління та налагоджувати 
ефективні комунікації. 
СК5. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб 
забезпечення національної безпеки України. 
СК6. Здатність самостійно готувати нормативно-правові акти, аналітичні 
довідки, пропозиції, доповіді. 
СК7. Здатність надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на 
різних рівнях публічного управління та адміністрування. 
СК8. Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських 
продуктів, послуг чи процесів. 
СК9. Здатність організувати систему е-документообігу в організації. 
СК10. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення 
управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів 
та технологій. 
СК11. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку систем на 
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загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 
СК12. Здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проекти на різних 
рівнях публічного управління та адміністрування. 
СК13. Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, 
знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання. 
СК14. Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, 
постановку цілей і завдань, вибір способу й методів дослідження, а також 
оцінку його якості. 
СК15. Здатність здійснювати наукові дослідження в сфері публічного 
управління та адміністрування. 

F Програмні результати навчання 
 РН1. Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, 

основ та технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами. 
РН2. Знати сучасні підходи до публічного управління та адміністрування. 
РН3. Знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, що 
регулюють сферу публічного управління та адміністрування. 
РН4. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й 
нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах 
своєї професійної компетенції. 
РН5. Уміти визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 
урядування та розвитку електронної демократії. 
РН6. Використовувати методологію та інструментарій управління: 
інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю. 
РН7. Уміти використовувати сучасні методи наукового пізнання і 
здійснювати наукові дослідження в сфері публічного управління та 
адміністрування. 
РН8. Уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а 
також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських 
та загально-організаційних структур. 
РН9. Уміти визначати напрями розвитку систем на загальнодержавному, 
регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 
РН10. Уміти критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні 
завдання у сфері публічного управління та адміністрування. 
РН11. У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та 
комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку 
публічного урядування та адміністрування. 
РН12. Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 
технології у сфері публічного управління та адміністрування. 
РН13. Знати іноземну мову (відповідно до Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти) 
РН14. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного 
управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм. 
РН15. Уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері 
публічного управління та адміністрування. 
РН16. Уміти ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних 
рівнях публічного управління та адміністрування. 
РН17. Уміти представляти органи публічного управління й організації, та 
презентувати для широкого загалу результати їх діяльності. 
РН18. Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та 
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впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів 
публічного управління та організацій. 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми  
Специфічні 
характеристики 
кадрового 
забезпечення 

Понад 85 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання 
циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені 
до дисциплін, які викладають.  
https://opu.ua/kaf-ampr/staff 
До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з 
науковими ступенями та/або вченими званнями, а також 
висококваліфіковані спеціалісти. З метою підвищення фахового рівня всі 
науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять 
стажування, в т.ч. закордонні. 

Специфічні 
характеристики 
матеріально-
технічного 
забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими 
місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі.  
Використання сучасного обладнання, зокрема 
https://opu.ua/about/set_up_documents#8 
Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в 
гуртожитках відповідає вимогам. 
https://drive.google.com/file/d/1M_kfpMsT_Lt1dSA0sd6rNOz_wnYjRLIX/view 
Для проведення досліджень наявні науково-дослідні і навчально-наукові 
лабораторії Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ, 
науково-дослідна база Спеціалізованої вченої ради Д.41.052.10, 
Консультаційно-навчального центру «Політех-консалт», Наукового 
економічного порталу ОНПУ та власне хмарне середовище з обмеженим 
доступом для студентів та викладачів кафедри.  
http://economics.opu.ua/ 
https://economics.opu.ua/authors-portal 
http://www.knc.od.ua/ 
https://economics.opu.ua/rada 
https://drive.google.com/drive/folders/0AG7lPqI0usyiUk9PVA 

Специфічні 
характеристики 
інформаційно-
методичного 
забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ 
(https://el.opu.ua/) та авторських розробок професорсько-викладацького 
складу: 
http://dspace.opu.ua/jspui/ 
https://opu.ua/library/memos 
https://opu.ua/library/catalog 
Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. Всі 
ресурси бібліотеки доступні через сайт університету.  
Крім фонду навчальної (в т.ч. електронної) бібліотеки ОНПУ, студенти 
освітньо-професійної програми мають вільний доступ до матеріалів 
наукових досліджень що містяться в примірниках рукописів дисертаційних 
робіт та авторефератів у друкованому та електронному вигляді бібліотеки 
спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10, мають доступ до практичних 
матеріалів Одеського обласного інформаційно-аналітичного центру. 

H Основні компоненти освітньої програми 
 Перелік компонент освітньо-професійної програми наведено в розділі 4. 
I Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 “Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність” від 12 серпня 2015 року) 



 
 

 
12 

 

Національна 
кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та іншими університетами 
України. Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для 
навчання в університетах України.  
Кредити, отримані в інших університетах України, перезараховуються 
відповідно до довідки про академічну мобільність 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та 
університетами - партнерами  

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як 
іноземна» 

 
 
 

4. ЗМІСТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

4.1 Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами компонентів та 
циклами підготовки 

 

п/п Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти  
(кредитів / %) 

Обов’язкові 
компоненти 

освітньо-
професійної 

програми 

Вибіркові 
компоненти 

освітньо-
професійної 

програми 

Всього 
за весь термін 

навчання 

1. Загальна частина.    
1.1 Цикл дисциплін професійної 

підготовки 
58/64,45 0/0 58/64,45 

2. Вибіркова частина    
2.1 Цикл дисциплін загальної 

підготовки 0/0 9/10 9/10 

2.2 Цикл дисциплін професійної 
підготовки 

6/6,67 11/12,23 17/18,9 

2.3 Цикл дисциплін 
індивідуального вибору 

0/0 6/6,67 6/6,7 

Всього за весь термін навчання 64/71,12 26/28,9 90/100 
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4.2 Перелік компонент освітньо-професійної програми 

Код н/д Компоненти освітньої складової Кількість 
кредитів 

Форма 
Підсумкового 
контролю 

1. Загальна частина 
Цикл дисциплін професійної підготовки 

ПП О1.01 КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 4,0 

екзамен 

ПП О1.02 УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 5,0 

КР, екзамен 

ПП О1.03 ФІНАНСИ  ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРА 5,0 КР, екзамен 
ПП О1.04 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 5,0 залік 
ПП О1.05 МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ  5,0 
залік 

ПП О1.06 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ І ПРАВОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 4,0 

залік 

ПП О1.07 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 13,5 залік 
ПП О1.08 АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН 1,5 екзамен 
ПП О1.09 КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА  15 захист 
Всього за цикл: 58,0  

2.Вибіркова частина 
2.1 Цикл дисциплін загальної підготовки 

ЗП В2.01.1 БЕЗПЕКА ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 3,0 екзамен 
ЗП В2.01.2 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 3,0 екзамен 
ЗП В2.02.1 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО  3,0 залік 
ЗП В2.02.2 ПАТЕНТОЗНАВСТВО 3,0 залік 
ЗП В2.03.1 ІНФОКОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТІ, НАУЦІ ТА БІЗНЕСІ 3,0 залік 
ЗП В2.03.2 ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ І ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА 3,0 залік 
Всього за цикл 9,0   

2.2 Цикл дисциплін професійної підготовки 

ПП В2.01 
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИМИ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ 3,0 

залік 

ПП В2.02 
МІСЦЕВІ ВИБОРИ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 3,0 

залік 

ПП В2.03.1 КОМПЛЕКСНЕ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД 4,0 КР, екзамен 
ПП В2.03.2 ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО І АУТСОРСИНГ  4,0 КР, екзамен 

ПП В2.04.1 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СЕРВІСИ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ 4,0 

КР, екзамен 

ПП В2.04.2 ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ 4,0 КР, екзамен 
ПП В2.05.1 ПУБЛІЧНИЙ АУДИТ 3,0 залік 
ПП В2.05.2 АУДИТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  3,0 залік 
Всього за цикл: 17,0  

2.3 Цикл дисциплін індивідуального вибору 

ДІВ В2.01 
РЕГЛАМЕНТИ, ПРОЦЕДУРИ І РІШЕННЯ В ОРГАНАХ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 3,0 

екзамен 
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ДІВ В2.02 УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ЗНАННЯМИ 3,0 екзамен 
ДІВ В2.03 СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 3,0 залік 
ДІВ В2.04 ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ 3,0 залік 

Всього за цикл: 6,0  
ЗП В2.04 УКРАЇНСЬКА МОВА, ЯК ІНОЗЕМНА* 4,5 залік, екзамен 
РАЗОМ 90  

 
   
 
 
 

 
* Дисципліна вивчається тільки іноземними студентами. 
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4.3. Структурно-логічна схема ОП. 
Короткий опис логічної послідовності вивчення освітніх компонент здобувачами вищої освіти з терміном навчання 1 рік 4 місяці. 

 1семестр   2семестр   3 семестр  
 Управління збалансованим розвитком соціально – економічних систем 

5,0 
 Комп’ютерне моделювання складних економічних систем 

4,0 
 Переддипломна 

практика  
13,5 

      
 Фінанси публічного сектора 

5,0 
 Інтелектуальна власність та авторське право / Патентознавство 

3,0 
 Атестаційний екзамен  

1,5 
      
 Методи соціально - економічного та політичного аналізу 

5,0 
 Інфокомунікації в освіті, науці та бізнесі / Професійне навчання і професійна 

кар’єра  
3,0 

 Кваліфікаційна робота 
 15,0 

      
 Організаційно – методичне і правове забезпечення адміністративної 

діяльності 
4,0 

 Місцеві вибори та кадрове забезпечення місцевого самоврядування 
3,0 

  

      
 Прийняття рішень в публічному управлінні 

5,0 
 Інформаційні технології та сервіси державної служби / Електронне 

урядування 
4,0 

  

      
 Безпека технічних систем / Екологічна безпека 

3,0 
 Комплексне проектування розвитку громад / Державно – приватне 

партнерство і аутсорсинг 
4,0 

  

      
 Публічне адміністрування об’єднаними територіальними громадами 

3,0 
 Регламенти, процедури і рішення в органах місцевого самоврядування / 

Управління інформацією та знаннями 
3,0 

  

      
 Публічний аудит / Аудит адміністративної діяльності 

3,0 
    

      
 Соціальна відповідальність / Організаційна психологія 

3,0 
    

 
Умовні позначення: 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА  ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 
 58,0  9,0 17,0 6,0 

  Цикл дисциплін 
професійної 
підготовки 

 Цикл дисциплін 
загальної підготовки 

 Цикл дисциплін 
професійної підготовки 

 Дисципліни вільного 
вибору 
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4.4. Матриця співвідношення компетентностей до дисциплін навчального плану 
 

Шифри освітніх 
компонент 

Інтегральна 
компетентність 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 ЗК10 ЗК11 ЗК12 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 СК12 СК13 СК14 СК15 

1. ОБОВ'ЯЗКОВА ЧАСТИНА 

1.1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (шифр ПП) 

ПП О1.01 + +       +                    
ПП О1.02 +      +         +        + + +   

ПП О1.03 +               +     +        

ПП О1.04 
+          +          +        

ПП О1.05 +               +           + + 

ПП О1.06 +          +   +     + +         

ПП О1.07 + +   +    + + +  +   +             
ПП О1.08 +  + +   +  +  + +   + + + +  + + + + + + + + + 

ПП О1.09 + +  +  + + + +     +  +   +     + + + + + 
2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА  

2.1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ  ПІДГОТОВКИ (шифр ЗП) 

ЗП В2.01.1 + +         +       +           
ЗП В2.01.2 + +         +       +           

ЗП В2.02.1 +    +    +  +                  
ЗП В2.02.2 +    +    +  +                  

ЗП В2.03.1 +           +     +      +     + 

ЗП В2.03.2 +  +  + + + +   +  +                
2.2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ (шифр ПП) 

ПП В2.01 +                +       +     

ПП В2.02 +  +         +      +  +         
ПП В2.03.1 +   +     +         +       +    

ПП В2.03.2 +   +      +    +    +           
ПП В2.04.1 +           +   +       + +      
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ПП В2.04.2 +        +   +   +       + +      
ПП В2.05.1 +          +   + +  +    +  + +     

ПП В2.05.2 +          +   + +  +    +  + +     

2.3. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИБОРУ  (шифр ДІВ) 
ДІВ В2.01 +          +      +            

ДІВ В2.02 +          +      +            
ДІВ В2.03 + +        + +  + +   +            

ДІВ В2.04 + + +       + +  + +   +            

ЗП В2.04 +    +   +         +          +  
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4.5. Матриця співвідношення результатів навчання до компетентностей 
 

Результати 
навчання 

 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

ЗК
8 

ЗК
9 

ЗК
10

 

ЗК
11

 

ЗК
12

 

СК
1 

СК
2 

СК
3 

СК
4 

СК
5 

СК
6 

СК
7 

СК
8 

СК
9 

СК
10

 

СК
11

 

СК
12

 

СК
13

 

СК
14

 

СК
15

 

РН 1 + +         + +        +  +      
РН 2 + +  +         +               
РН 3    +      +        + +         
РН 4         + +       +           
РН 5  +  +       +   +       + +      
РН 6   + +  +       +       +  + +     
РН 7 +   + +                    +  + 
РН 8  +  +    +     +               
РН 9 +     +         +        +     

РН 10 +           +             + + + 
РН 11 +  +  + +  +       +        + +    
РН 12    +    +   +          + +      
РН 13       +         +            
РН 14  +       + + +     +            
РН 15    +    + +  +   +  +            
РН 16   +  + +                  +    
РН17         +  +     +            
РН18 + +     + +  +   +    +         +  
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5. Атестація здобувача другого рівня вищої освіти 
 
Державна атестація освітньої складової освітньо-професійної програми здійснюється 

шляхом складання іспитів з дисциплін загальнонаукової та спеціальної підготовки і підготовкою 
до атестаційного екзамену  і публічного захисту кваліфікаційної роботи.  

Випускна кваліфікаційна робота має продемонструвати здатність випускника розв’язувати 
складні завдання і проблеми у галузі публічного управління та адміністрування.  

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання студентом навчального 
плану. 

Випускна кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. 
Атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється 

атестаційною комісією, утвореною для публічного захисту кваліфікаційних робіт. 
Форми атестації  
здобувачів вищої освіти 

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі: 
 публічного захисту кваліфікаційної роботи; 
 та атестаційного екзамену. 

Вимоги до  
кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. 
Кваліфікаційна робота (або її анотація) має бути розміщена на 
офіційному сайті вищого навчального закладу або його підрозділу. 
Деталізація вимог до кваліфікаційної роботи регламентується 
внутрішніми документами вищого навчального закладу. 

Вимоги до  
кваліфікаційного 
екзамену 

Атестаційний екзамен має передбачати оцінювання результатів 
навчання, визначених цим стандартом та відповідною освітньою 
програмою. 

Вимоги до публічного  
захисту (демонстрації за наявності) 

Вимоги щодо процедури та/або особливих умов проведення 
публічного захисту (демонстрації) визначаються ЗВО. 

 
6. Характеристика системи внутрішнього забезпечення якості підготовки здобувача другого 

рівня вищої освіти 
 
Система внутрішнього забезпечення вищим навчальним закладом якості вищої освіти 

складається з таких процедур і заходів, передбачених Законом України «Про вищу освіту»: 
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
3) семестрове поточне та підсумкове оцінювання знань та вмінь студентів; 
4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому 

числі самостійної роботи здобувачів третього рівня вищої освіти, за кожною освітньою 
програмою; 

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

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

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у 
наукових працях працівників вищих навчальних закладів і студентів при написанні наукових робіт. 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Одеського 
національного політехнічного університету затверджено Вченою радою Одеського 
національного політехнічного університету (протокол від 31.05.2016 р. № 7) та введено в дію 
наказом ректора (Наказ від 29.12.2016  р. № 47). 
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