
У н а в ^ М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВІДКРИТИЙ М ІЖ НАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

РОЗВИТКУ ЛЮ ДИНИ «УКРАЇНА»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Вченої ради
Відкритого міжнародного університету
розвитку людини
«Україна» від 23 квітня 2020 року
Протокол № З

ТИМ ЧАСОВИЙ СТАНДАРТ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

РІВЕНЬ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ другий (магістерський)

СТУПІНЬ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 28 Публічне управління та адміністрування 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 Публічне управління та адміністрування

Тимчасовий стандарт вводиться в дію 
наказом № 61 від 27 квітня 2020 року

міжнародного 
людини «Україна»

_ П. М. Таланчук

^Відкритого 
розвитку

Київ-2020



І. Преамбула

Розробники Тимчасового стандарту — члени Науково-методичного 

об’єднання з управління та адміністрування у складі:

1. Дубас Ростислав Григорович (голова), д.е.н.;
2. Аль-Тмейзі Аліна Юріївна, к.е.н.;
3. Семененко Олена Володимирівна, к.е.н.;
4. Зубков Руслан Андрійович, д.е.н.;
5. Шафранова Катерина Володимирівна, к.е.н.;
6. Швед Вадим Валерійович, к.е.н.;
7. Долинський Сергій Вікторович;
8. Кутліна Ірина Юріївна, к.т.н.;
9. Дробот Ярослав Вікторович, к.е.н.;
10. Черненко Олександр Володимирович, к.п.н.;
11. Припута Наталія Володимирівна, к.е.н.

Фахову експертизу проводили -  члени проектної групи:

1. Дубас Ростислав Григорович (керівник проектної групи).
2. Карпенко Ольга Андріївна;
3. Семененко Олена Володимирівна.

Фахову експертизу Тимчасового стандарту проводили зовнішні 
стейкхолдери (роботодавці):

1. Гончаренко Микола Миколайович, голова ГО «Київська міська спілка 
ветеранів Афганістану»

2. Катков Дмитро Давидович, директор ТОВ «Продукти»

Методичну експертизу Тимчасового стандарту проводили зовнішні 
стейкхолдери (експерти галузі):
1. Шморгун Леонід Григорович, д.е.н., професор, головний редактор науково- 
практичного журналу "Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку"
2. Удовиченко Володимир Петрович, д.е.н., професор, голова МГО «Клуб 
мерів»

Склад проектної групи затверджено наказом Університету «Україна» 
від ««16» квітня 2020 р. № 58.

Зміст Тимчасового стандарту розглянуто на засіданні Вченої ради 
Інституту економіки та менеджменту (протокол № 03 від «25» лютого
2020 р.).

Зміст Тимчасового стандарту розглянуто на засіданні Науково- 
методичного об’єднання з управління та адміністрування (протокол № 03 від 
«28» лютого 2020 р.).



II. Загальна характеристика

1 -  Загальна інформація
Рівень вищої освіти Другий (магістерський)
Ступінь вищої 
освіти

Магістр

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Форми навчання денна, заочна, дистанційна
Освітня
кваліфікація

Магістр публічного управління та адміністрування

Кваліфікація в 
дипломі

Ступінь вищої освіти -  Магістр 
Спеціальність -  281 Публічне управління та 
адміністрування
Освітньо-професійна програма -  Публічне управління та 
адміністрування

Опис предметної 
області

О б’єкти вивчення: принципи і закономірності 
функціонування системи публічного управління та 
адміністрування як сукупності інститутів державного 
управління, місцевого самоврядування, громадянського 
суспільства відповідно до покладених на них функцій і 
повноважень; відносини, явища, процеси, моделі та 
механізми, що характеризують прояви публічного 
управління та адміністрування на вищому, центральному, 
регіональному та місцевому рівнях.
Цілі навчання: підготовка фахівців із публічного 
управління та адміністрування, здатних розв’язувати 
складні задачі і проблеми у сфері публічного управління 
та адміністрування.
Теоретичний зміст предметної області: наукові 
концепції (теорії) публічного управління та 
адміністрування, зокрема на вищому, центральному, 
регіональному та місцевому рівнях управління.
Методи, методики та технології: наукового пізнання, 
управління та прийняття рішень, аналітичної обробки 
інформації, інституціонального, інструментального, 
функціонального, організаційно-технологічного та 
правового забезпечення, електронного урядування, 
системного аналізу, моделювання, прогнозування та 
проектування.
Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні 
інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації 
управлінських рішень, спеціалізоване програмне 
забезпечення.

Академічні права 
випускників

Здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем 
вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі



освіти дорослих. Можливість навчатися в аспірантурі та 
отримати ступінь доктора філософії.

Працевлаштування
працівників

Магістр публічного управління та адміністрування 
підготовлений для роботи:
- на посадах в центральних і місцевих органах державної 
влади;
- на посадах в органах місцевого самоврядування;
- на посадах у структурах недержавних суб’єктів 
громадянського суспільства та громадських організацій;

на керівних посадах і посадах фахівців на 
підприємствах, в установах і організаціях державної і 
комунальної форм власності;
- на управлінських і адміністративних посадах у 
міжнародних організаціях та їх представництвах в 
Україні.

II. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти

Обсяг кредитів Обсяг освітньої програми магістра на основі
ЄКТС освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівнів

бакалавра, магістра (спеціаліста) становить 90 кредитів
ЄКТС.

IV. Перелік компетентностей випускника

Інтегральна
компетентність

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

Загальні
компетентності

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу.
ЗК 2. Здатність працювати в команді, мотивувати 
людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, 
діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК 3. Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК 4. Здатність удосконалювати й розвивати 
професійний, інтелектуальний і культурний рівні.
ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення та 
використовувати сучасні комунікаційні технології.
ЗК 6. Здатність до професійного спілкування 
іноземною мовою.
ЗК 7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові, СК 1. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію,



предметні)
компетентності

попереджати та розв’язуватиспівробітництво, 
конфлікти.
СК 2. Здатність організовувати діяльність органів 
публічного управління та інших організацій публічної 
сфери.
СК 3. Здатність організовувати інформаційно- 
аналітичне забезпечення управлінських процесів із 
використанням сучасних інформаційних ресурсів та 
технологій, зокрема розробляти заходи щодо 
впровадження електронного урядування в різних 
сферах публічного управління та адміністрування.
СК 4. Здатність визначати показники сталого 
розвитку на вищому, центральному, регіональному, 
місцевому та організаційному рівнях.
СК 5. Здатність представляти органи публічного 
управління у відносинах із іншими державними 
органами та органами місцевого самоврядування, 
громадськими об’єднаннями, підприємствами, 
установами і організаціями незалежно від форм 
власності, громадянами та налагоджувати ефективні 
комунікації з ними.
СК 6. Здатність здійснювати професійну діяльність із 
урахуванням потреб забезпечення національної
безпеки України.
СК 7. Здатність самостійно готувати проекти 
нормативно-правових актів, аналітичні довідки, 
пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку
нормативно-правовим актам на різних рівнях
публічного управління та адміністрування.
СК 8. Здатність розробляти стратегічні документи 
розвитку соціально-економічних систем на вищому, 
центральному, регіональному, місцевому та 
організаційному рівнях.
СК 9. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку 
діяльність у сфері публічного управління та
адміністрування.
СК 10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські 
рішення з урахуванням питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції._________________________

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання

ПРН 1. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу 

публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.



ПРН 2. Розв’язувати складні задачі публічного управління та 

адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та 

проблеми, розробляти проекти нормативно-правових актів для їх усунення.

ПРН 3. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати 

й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах 

своєї професійної компетенції.

ПРН 4. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних 

задач публічного управління та адміністрування.

ПРН 5. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 

урядування та розвитку електронної демократії.

ПРН 6. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, 

ризиками, проектами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 

технології, міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур.

РН 7. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи 

щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і 

комплексний підхід, а також методи командної роботи.

ПРН 8. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою 

позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у 

сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм.

ПРН 9. Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, 

обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень.

ПРН 10. Представляти органи публічного управління й інші організації 

публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх 

діяльності.

ПРН 11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні 

законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.



ПРН 12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у 

сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз 

проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних 

та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання 

обґрунтованих висновків.

VI. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації 
здобувачів вищої
освіти

Атестація випускників освітньої програми 
спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» здійснюється в формі публічного 
захисту кваліфікаційної роботи та єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту за спеціальністю і 
завершується видачею документа встановленого 
зразка про присудження ступеня магістра із 
присвоєнням кваліфікації «магістр публічного 
управління та адміністрування».

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти

Заклади вищої освіти несуть первинну відповідальність за якість послуг 
щодо надання вищої освіти.

В Університеті 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 закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному вебсайті закладу вищої освіти, 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, в 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 в наукових працях працівників Університету і здобувачів 
вищої освіти;

9) інших процедур і заходів, що описані в Положенні про систему 
забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти, затвердженому 
рішенням Вченої ради Університету «Україна» від 22 лютого 2018 року, 
протокол № 1.

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.



IX. Перелік нормативних документів, на яких базується Тимчасовий
стандарт вищої освіти

1. Закон «Про вищу освіту» // База даних «Законодавство України»/ВР 
України. URL: http://zakon4.rada.gov.Ua/laws/show/l556-18 (дата звернення-
25.09.2018).

2. Закон «Про освіту» // База даних «Законодавство України» / ВР 
України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення:
25.09.2018).

3. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 
003:2010 (Редакція від 30.11.2017) // База даних «Законодавство України» / ВР 
України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 (дата звернення:
25.09.2018).

4. Національна рамка кваліфікацій // База даних «Законодавство України»
/ ВР України. URL: http://zakon4.rada.gov.Ua/laws/show/l3 4 1 -2011 -п (дата 
звернення: 25.09.2018).

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти» (редакція від 30.11.2017) // База даних «Законодавство України» / 
ВР України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п (дата 
звернення: 25.09.2018).

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти // 
URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf.

Корисні посилання:
1. Проект ЄС TUNING (приклади результатів навчання, 

компетентностей) -  http://www.unideusto.org/tuningeu/.
2. Національний глосарій: вища освіта, 2014. -

http://erasmusplus.org.ua/korvsna-informatsiia/korvsni-materialv/categorv/3- 
materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv- 
bolonskoho-protsesu.html?start-80.

3. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої
освіти: монографія. -  http://erasmusplus.org.ua/koi-ysna-informatsiia/korvsni-
materialy/categorv/3-materialv-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo- 
zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80.

4. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації. -  
http://erasmusplus.org.ua/korvsna-informatsiia/korvsni-materialv/category/3- 
materialy-natsionalnoi-komandv-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv- 
bolonskoho-protsesu.html?start=80.
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Пояснювальна записка
Тимчасовий стандарт спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» визначає вимоги до другого (магістерського) рівня вищої 
освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, кількість 
кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 
результати навчання та компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 
відповідного ступеня вищої освіти.

Базується на компетентнісному підході і поділяє філософію визначення 
вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному 
проекті Європейської комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning 
Educational Structures in Europe, TUNING).

Порядок нумерації в переліку загальних та фахових компетентностей не 
пов’язаний зі значимістю тієї чи іншої компетентності.

Таблиця 1. Матриця відповідності визначених Тимчасовим стандартом 
компетентностей/результатів навчання дескрипторам НРК

К ласифікація 
компетентностей 

(результатів 
навчання) за  Н РК

Знання
З н і

Концептуальні
знання, набуті у 

процесі 
навчання та 
професійної 
діяльності, 
включаючи 

певні знання 
сучасних 
досягнень 

Зн2 Критичне 
осмислення 

основних 
теорій, 

принципів, 
методів і 
понять у 

навчанні та 
професійній 
діяльності

Уміння
У м і Розв'язання 

складних 
непередбачуваних 
задач і проблем у 
спеціалізованих 

сферах професійної 
діяльності та/або 

навчання, що 
передбачає 
збирання та 

інтерпретацію 
інформації (даних), 

вибір методів та 
інструментальних 

засобів, 
застосування 
інноваційних 

підходів

Комунікація
К1 Донесення до 

фахівців і 
нефахівців 

інформації, ідей, 
проблем,ріш ень 

та власного 
досвіду в галузі 

професійної 
діяльності 

К2 Здатність 
ефективно 
формувати 

комунікаційну 
стратегію

В ідповідальність і 
автономія 

АВ1 Управління 
комплексними 

діями або 
проектами, 

відповідальність за 
прийняття рішень у 
непередбачуваних 

умовах 
АВ2

Відповідальність за 
професійний 

розвиток окремих 
осіб та/або груп 

осіб
АВЗ Здатність до 

подальшого 
навчання з високим 

рівнем 
автономності

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність до 
абстрактного 

мислення, аналізу 
та синтезу

Зн2 У м і АВЗ

ЗК 2. Здатність 
працювати в 

команді, 
мотивувати людей 

та рухатися до 
спільної мети, бути

З н і У м і К2 АВ1



лідером, діяти 
соціально 

відповідально та 
свідомо

ЗК 3. Здатність 
розробляти та 

управляти 
проектами

Зн 1 К2 АВЗ

ЗК 4. Здатність 
удосконалю вати й 

розвивати 
професійний, 

інтелектуальний і 
культурний рівні

Зн 1 У м і К1 АВ1

ЗК 5. Здатність 
приймати 

обґрунтовані 
ріш ення та 

використовувати 
сучасні 

комунікаційні 
технології

З н і У м і АВ1

ЗК 6. Здатність до 
професійного 
спілкування 

іноземною мовою

З н і У м і

ЗК 7. Здатність 
генерувати нові ідеї 

(креативність)

З н і У м і АВЗ

Спеціальні (фахові) компетентності

СК 1. Здатність 
налагоджувати 

соціальну 
взаємодію, 

співробітництво, 
попереджати та 

розв’язувати 
конфлікти

З н і У м і АВ1

СК 2. Здатність 
організовувати 

діяльність органів 
публічного 

управління та  
інш их організацій 
публічної сфери

Зн2 У м і К1 АВ2

СК 3. Здатність 
організовувати 
інформаційно- 

аналітичне 
забезпечення 

управлінських 
процесів із

З н і У м і АВ1 Зні



використанням 
сучасних 

інформаційних 
ресурсів та 

технологій, зокрема 
розробляти заходи 

щодо впровадження 
електронного 

урядування в різних 
сферах публічного 

управління та 
адміністрування

СК 4. Здатність 
визначати 

показники сталого 
розвитку на 

вищому, 
центральному, 
регіональному, 
місцевому та 

організаційному 
рівнях

Зн2 У м і К2 АВ2

СК 5. Здатність 
представляти 

органи публічного 
управління у 
відносинах із 

іншими 
державними 
органами та 

органами місцевого 
самоврядування, 

громадськими 
об’єднаннями, 

підприємствами, 
установами і 
організаціями 

незалежно від форм 
власності, 

громадянами та 
налагоджувати 

ефективні 
комунікації з ними

З и і У м і К1 АВ1

СК 6. Здатність 
здійснювати 
професійну 
діяльність із 
урахуванням 

потреб 
забезпечення 
національної 

безпеки України

З н і У м і К1 АВ1

СК 7. Здатність 
самостійно 

готувати проекти 
нормативно-

Зн2 У м і К2 АВ2



правових актів, 
аналітичні довідки, 

пропозиції, 
доповіді, надавати 
експертну оцінку 

нормативно- 
правовим актам на 

різних рівнях 
публічного 

управління та 
адміністрування

СК 8. Здатність 
розробляти 
стратегічні 
документи 

розвитку соціально- 
економічних систем 

на вищому, 
центральному, 
регіональному, 

місцевому та 
організаційному 

рівнях

З н і У м і АВ1 З н і

СК 9. Здатність 
здійсню вати 
наукову та 

дослідницьку 
діяльність у сфері 

публічного 
управління та  

адміністрування

З н і У м і К1 АВ1

СК 10. Здатність 
приймати 

обґрунтовані 
управлінські 

рішення 3 
урахуванням 

питань 
європейської та 
євроатлантичної 

інтеграції

З н і У м і К1 АВ1



Таблиця 2.Матриця відповідності визначених результатів навчання та компетентностей
Компетентності ____

Програмні результати навчання/ 
Навчальна дисципліна

1. Знати теоретичні та прикладні засади 
вироблення й аналізу публічної
політики, основ та технологій 
прийняття управлінських рішень / 
ОК1.7; 2.4; 2.6_________________________
2. Розв’язувати складні задачі 
публічного управління та
адміністрування, враховуючи вимоги 
законодавства, виявляти правові колізії 
та проблеми, розробляти проекти 
нормативно-правових актів для їх 
усунення/ОК 1.1; 1.3___________________
3. Знати основні засади національної 
безпеки та уміти попереджати й 
нейтралізувати виклики і загрози 
національним інтересам України в 
межах своєї професійної компетенції / 
ОК 1.8; 1.9
4. Використовувати сучасні статистичні 
методи, моделі, цифрові технології, 
спеціалізоване програмне забезпечення 
для розв’язання складних задач 
публічного управління та
адміністрування / ОК 1.2_______________
5. Визначати пріоритетні напрями 
впровадження електронного урядування 
та розвитку електронної демократії 
/ОК1.4
6. Здійснювати ефективне управління 
інноваціями, ресурсами, ризиками,
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проектами, змінами, якістю, 
застосовувати сучасні моделі, підходи 
та технології, міжнародний досвід при 
проектуванні та реорганізації 
управлінських та загально-
організаційних структур/ ОК 1.5_________
7.Уміти розробляти національні/
регіональні програмні документи щодо 
розвитку публічного управління,
використовуючи системний аналіз і 
комплексний підхід, а також методи 
командної роботи / ОК 1.6_______________
8. Уміти здійснювати ефективну 
комунікацію, аргументувати свою 
позицію, використовувати сучасні 
інформаційні та комунікаційні 
технології у сфері публічного
управління та адміністрування на
засадах соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм/ ОК 2.1_______
9. Спілкуватися іноземною мовою на 
професійну тематику, обговорювати
проблеми публічного управління та 
результати досліджень / ОК 2.2_________
10. Представляти органи публічного 
управління й інші організації публічної 
сфери та презентувати для фахівців і 
широкого загалу результати їх
діяльності / ОК 2.7_____________________
11. Розробляти обґрунтовані
управлінські рішення з урахуванням 
питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції, враховувати цілі, наявні 
законодавчі, часові та ресурсні 
обмеження, оцінювати політичні, 
соціальні, економічні та екологічні 
наслідки варіантів рішень/ ОК 2.7_______

+

+

+

+

+

+

+



12. Планувати і здійснювати наукові та 
прикладні дослідження у сфері 
публічного управління та
адміністрування, включаючи аналіз 
проблематики, постановку цілей і 
завдань, вибір та використання 
теоретичних та емпіричних методів 
дослідження, аналіз його результатів, 
формулювання обґрунтованих
висновків/ ОК 1.2; 2.1__________________


