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І Преамбула 

 

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти ступеня «бакалавр» галузь знань 28 Публічне управління та 

адміністрування спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування.  

Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України 

від 29.10.2018 р. № 1172. 

 

Стандарт розроблено підкомісією 281 «Публічне управління та 

адміністрування» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України: 

 

Розробники стандарту 

Чукут Світлана Анатоліївна – виконуюча обов’язків завідувача кафедри 

теорії та практики управління Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор наук з 

державного управління, професор – голова підкомісії;  

Монастирський Григорій Леонардович – проректор з науково-

педагогічної роботи (міжнародна діяльність) Тернопільського національного 

економічного університету, доктор економічних наук, професор – заступник 

голови підкомісії; 

Гавкалова Наталія Леонідівна – завідувач кафедри державного 

управління, публічного адміністрування та регіональної економіки 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, 

доктор економічних наук, професор – секретар підкомісії; 

Даниленко Лідія Іванівна – професор кафедри парламентаризму та 

політичного менеджменту Національної академії державного управління при 

Президентові України, доктор педагогічних наук, професор; 

Дузь-Крятченко Олександр Петрович – начальник Інституту державного 

військового управління Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського, кандидат військових наук, доцент; 

Малий Іван Йосипович – завідувач кафедри макроекономіки та 

державного управління Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор 

економічних наук, професор;  

Подольчак Назар Юрійович – завідувач кафедри адміністративного та 

фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» 

доктор економічних наук, доктор економічних наук, професор. 

 

Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії «Публічне 

управління та адміністрування» Науково-методичної ради Міністерства освіти і 

науки України від  21.06. 2016 року протокол № 4. 

 

Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні сектору вищої освіти 

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України 22.11.2016 р. 

протокол № 9. 
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Фахову експертизу проводили: 

 Лопушинський Іван Петрович – завідувач кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного 

університету, доктор наук з державного управління, професор, заслужений 

працівник освіти України; 

 Поспєлова Тетяна Вадимівна – професор кафедри управління Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доктор наук з державного управління, 

професор; 

 Теліженко Олександр Михайлович – завідувач кафедри управління 

Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор. 

 

Методичну експертизу проводили: 

 Козієвська Олена Іванівна, кандидат наук з державного управління, 

заступник Керівника Секретаріату, Комітет Верховної Ради України з питань 

науки і освіти;  

 Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор; 

дійсний член НАПН України, перший віце-президент НАПН України;  

 Сікорська Ірина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, 

керівник відділу міжнародних зв’язків, Донецький державний університет 

менеджменту;  

 Калашнікова Світлана Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

директор Інституту вищої освіти НАПН України;  

 Таланова Жаннета Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник, менеджер з аналітичної роботи Національного 

Еразмус+ офісу в Україні. 

 

Стандарт розглянуто Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, 

Національним агентством України з питань державної служби та Федерацією 

роботодавців України.  

 

Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та 

схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» Науково-методичної комісії № 6 з бізнесу, управління та 

права Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол 

№ 1 від 17.01.2018 р.). 
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ІІ Загальна характеристика 

 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр 

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування  

 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування 

Обмеження 

щодо форм 

навчання 

Немає  

Освітня 

кваліфікація 

Бакалавр публічного управління та адміністрування за 

спеціалізаціями  

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти − бакалавр   

Спеціальність – Публічне управління та адміністрування 

Спеціалізація − (зазначити назву спеціалізації) 

Освітня програма (зазначити назву за наявності) 

Опис 

предметної 

області 

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

управління та адміністрування. 

Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного 

управління та адміністрування, здатних розв’язувати 

складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 

сфері публічного управління та адміністрування або у 

процесі навчання. 

Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції 

(теорії) публічного управління та адміністрування, 

управління на загальнодержавному, регіональному та 

місцевому рівнях, адміністрування у всіх сферах діяльності.  

Методи, методики та технології наукового пізнання, 

управління та прийняття рішень, аналітичної обробки 

інформації, організаційно-технологічного та правового 

забезпечення, електронного урядування.  

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні 

інструменти, системи підтримки прийняття управлінських 

рішень, спеціалізоване програмне забезпечення. 

Академічні 

права 

випускників  

Мають право продовжити навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти. 

 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти  

 

Обсяг 

освітньої 

- на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів 

ЄКТС; 
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програми - на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 

отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста): 

- за спеціальностями галузі знань 07 Управління та 

адміністрування та 051 «Економіка» не більше, ніж 90 

кредитів ЄКТС; 

- за іншими спеціальностями не більше, ніж 60 кредитів 

ЄКТС. 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано 

на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей за спеціальністю, визначених цим 

стандартом вищої освіти.  

 

ІV Перелік компетентностей випускника  

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

2. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

3. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

4. Здатність бути критичним і самокритичним.  

5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

6. Здатність працювати в команді. 

7. Здатність планувати та управляти часом. 

8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

11. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
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12. Навички міжособистісної взаємодії. 

13. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів діяльності). 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й 

розв’язання конфліктів.  

2. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та 

використання управлінських продуктів, послуг чи процесів. 

3. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-

правових та морально-етичних норм поведінки. 

4. Здатність використовувати в процесі підготовки і 

впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ. 

5. Здатність використовувати систему електронного 

документообігу.  

6. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських процесів із використанням 

сучасних інформаційних ресурсів та технологій. 

7. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани 

управлінської діяльності. 

8. Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх 

впроваджувати. 

9. Здатність впроваджувати інноваційні технології.  

10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в 

сфері публічного управління та адміністрування. 

11. Здатність у складі робочої групи проводити прикладні 

дослідження в сфері публічного управління та 

адміністрування. 

 

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання  

 

1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, 

соціальних, економічних засад розвитку суспільства. 

2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою. 

3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.  

4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління 

та адміністрування. 

5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління 

та адміністрування. 

6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері 

публічного управління та адміністрування. 

7. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-

освітніх/спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу 

життя / активної громадянської позиції.  

8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 
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9. Знати основи електронного урядування. 

10. Уміти користуватися системою електронного документообігу. 

11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і 

формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.  

12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і 

місцевого самоврядування. 

13. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку. 

14. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов. 

15. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності. 

16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень 

у професійній діяльності. 

 

VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти  
 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

У кваліфікаційній роботі має бути досліджено 

проблему у сфері публічного управління та 

адміністрування із застосуванням теорії та наукових 

методів управління. 

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного 

плагіату, фальсифікації та списування. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на 

офіційному сайті або в репозитарії закладу вищої 

освіти або його підрозділу.  

Вимоги до 

кваліфікаційного 

екзамену 

Атестаційний екзамен має оцінювати рівень досягнення 

результатів навчання, визначених цим стандартом та 

освітньою програмою. 

 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти  

 

У закладі вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення 

закладом вищої освіти 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 закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 
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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 дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням 

закладу вищої освіти  оцінюється Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності 

вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним 

стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 

 

VIII Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої 

освіти 

 

1. Закон «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

2. Закон «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

3. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III (редакція від 11.10.2017) «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 

4. Закон України від 10.12.2015 № № 889-VIII «Про державну службу» 

(редакція від 20.01.2018) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19 

5. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: 

Затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 01.06.2016 №600 зі 

змінами від 21.12.2017 №1648 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-

osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi 

6. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 

003:2010.– К. : Видавництво «Соцінформ», 2010. 

7. Національна рамка кваліфікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

8. Перелік галузей знань і спеціальностей [Електронний ресурс]. – Режим 

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

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
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Генеральний директор директорату  

вищої освіти і освіти дорослих                                                              О. І. Шаров 

 

Б. Корисні посилання: 

1. ESG – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf. 

2. ISCED (МСКО) 2011 – http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-

2011-en.pdf. 

3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 – 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-

2013.pdf. 

4. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями 

та прикладами стандартів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.unideusto.org/tuningeu/ 

5. Національний глосарій 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf 

6. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналітичний огляд – 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_201

5.pdf. 

7. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – 

http://ihed.org.ua/images/ biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-

office.pdf. 

http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf
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Таблиця 1. Матриця відповідності визначених Стандартом 

компетентностей дескрипторам НРК 

 

 
Класифікація 

компетентностей за НРК 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності (13) 

1 Здатність вчитися та 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

+ + + + 

2 Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні 

+ + + + 

3 Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про 

природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати 

різні види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення здорового 

способу життя 

+ + + + 

4 Здатність бути критичним і 

самокритичним 

+ + + + 

5 Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації 
+ + + + 

6 Здатність працювати в команді + + + + 

7 Здатність планувати та 

управляти часом. 
+ + + + 

8 Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми 
+ + + + 

9 Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел 

+ + + + 

10 Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово 

+ + + + 

11 Здатність спілкуватися 

іноземною мовою 

+ + + + 

12 Навички міжособистісної 

взаємодії 
+ + + + 
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13 Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів діяльності). 

+ + + + 

Спеціальні (фахові) компетентності (11) 

1 Здатність до соціальної 

взаємодії, до співробітництва й 

розв’язання конфліктів 

+ + + + 

2 Здатність забезпечувати 

належний рівень вироблення та 

використання управлінських 

продуктів, послуг чи процесів 

+ + + + 

3 Здатність забезпечувати 

дотримання нормативно-

правових та морально-етичних 

норм поведінки 

+ + + + 

4 Здатність використовувати в 

процесі підготовки і 

впровадження управлінських 

рішень сучасні ІКТ 

+ + + + 

5 Здатність здійснювати 

інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських 

процесів із використанням 

сучасних інформаційних ресурсів 

та технологій 

+ + + + 

6 Здатність розробляти тактичні 

та оперативні плани 

управлінської діяльності 

+ +  + 

7 Здатність готувати проекти 

управлінських рішень та їх 

впроваджувати  

+ + + + 

8 Здатність використовувати 

систему електронного 

документообігу 

+ + + + 

9 Здатність впроваджувати 

інноваційні технології 
+ + + + 

10 Здатність до дослідницької та 

пошукової діяльності в сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

+ + + + 

11 Здатність у складі робочої 

групи проводити прикладні 

дослідження в сфері публічного 

управління та адміністрування 

+ + + + 
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Таблиця 2. Матриця відповідності визначених Стандартом 

результатів навчання та компетентностей 
 

Програмні результати навчання (16) 

Компетентності 

Інтегральна 

компетент 

ність 

Загальні 

компетентно

сті (номери) 

Спеціальні 

(фахові) 

компетент-

ності (номери) 

1. Використовувати базові знання з 

історичних, культурних, політичних, 

соціальних, економічних засад розвитку 

суспільства 

+ № 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 8  

№ 9, 10 

2. Застосовувати норми та правила 

професійного спілкування українською 

мовою. 

+ № 10, 12, 13 № 1, 3 

3.Вміти усно і письмово спілкуватися 

іноземною мовою 

+ № 8, 10, 11, 

13 

№ 9 

4. Знати структуру та особливості 

функціонування сфери публічного 

управління та адміністрування. 

+ № 5, 6, 7, 8 № 2 

5. Знати стандарти, принципи та норми 

діяльності у сфері публічного управління та 

адміністрування. 

+ № 6, 7, 9 № 3, 7, 11 

6. Знати основні нормативно-правові акти та 

положення законодавства у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

+ № 2, 3, 5 № 3, 7, 11 

7. Вміти організовувати та брати участь у 

волонтерських/культурно-

освітніх/спортивних проектах, спрямованих 

на формування здорового способу життя / 

активної громадянської позиції. 

+ № 3, 11, 12, 

13 

№ 1, 3 

8. Розуміти та використовувати технології 

вироблення, прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 

+ № 4, 5, 6, 7, 8, 

12, 13 

 № 1, 2, 4, 6, 7, 

11 

9. Розуміти основи електронного урядування. + № 2, 8, 9 № 4, 5, 7, 8, 11 

10. Уміти користуватися системою 

електронного документообігу. 

+ № 7, 8, 9 № 4, 5, 7, 8 

11. Уміти відшукувати та узагальнювати 

інформацію, робити висновки і формулювати 

рекомендації в межах своєї компетенції. 

+ № 9, 10, 11, 

13 

№ 1, 5, 7, 10, 11 

12. Уміти налагодити комунікацію між 

громадянами та органами державної влади і 

місцевого самоврядування. 

+ № 2, 8, 11, 12, 

13 

№ 1, 3, 11 

13. Використовувати методи аналізу та 

оцінювання програм сталого розвитку 

+ № 2, 4 № 7 

14. Уміти коригувати діяльність у випадку 

зміни вихідних умов. 

+ № 2, 4, 5, 7, 8, 

13 

№ 1, 9 

15. Застосовувати методи контролю якості у 

сфері професійної діяльності. 

+ № 4, 8 № 2 

16. Використовувати дані статистичної 

звітності, обліку та спеціальних досліджень у 

професійній діяльності. 

+ № 1, 9 № 10, 11 

 


