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ВСТУП 

 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. Тимчасовий Стандарт вищої освіти. 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. Ступінь «Доктор філософії». Галузь знань: 

28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність: 281 «Публічне управління та 

адміністрування». Харків, 2021.  

 

 

Керівник проектної групи  (гарант освітньої програми): 

  

Дзюндзюк Вячеслав Борисович,  доктор  наук з державного управління, професор, 

завідувач кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України 

 

Члены проектної групи : 

 

1. Карамишев Дмитро Васильович - доктор  наук з державного управління, 

професор, перший заступник директора, професор кафедри соціальної і гуманітарної 

політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України;  

2. Кузнецов Андрій Олегович - кандидат  наук з державного управління, доцент, 

начальник відділу з організації наукової роботи та докторантури, доцент кафедри 

державного управління Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. 
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ІІ. Загальна характеристика 

 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Ступінь вищої освіти Доктор філософії 

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність 281 (074) Публічне управління та адміністрування 

Обмеження щодо форм 

навчання 

Немає 

Освітня кваліфікація  науковий ступінь: доктор філософії 

галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування 

спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування  

Кваліфікація в дипломі Доктор філософії публічного управління та адміністрування  

Професійна кваліфікація Немає 

Опис предметної області Об’єкти вивчення та/або діяльності: публічне управління та 

адміністрування; концепції, теоретичні та практичні аспекти 

розвитку публічного управління, регіонального та галузевого 

управління, місцевого самоврядування. 

Цілі навчання: підготовка на основі ступеня магістра 

висококваліфікованих фахівців у сфері публічного управління 

та адміністрування,  здатних до розв’язання комплексних 

управлінських проблем на міжнародному, національному, 

регіональному та місцевому рівнях.   

Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції у 

сфері публічного управління та адміністрування, управління 

та адміністрування у всіх сферах публічної діяльності. 

Методи, методики та технології наукового пізнання, 

моніторингу, аналітичної обробки інформації та інтерпретації 

інформації, забезпечення вироблення, прийняття та реалізації 

управлінських рішень, електронного урядування. 

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні 

інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації 

управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення. 

Академічні та 

професійні права 

випускників  

Продовження навчання в докторантурі. 
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ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня доктора філософії 

 

Обсяг освітньої 

програми 

60 кредитів ЄКТС. 

 

 

 

ІV. Перелік компетентностей доктора філософії  

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні задачі і 

проблеми під час здійснення наукових досліджень та професійної 

діяльності у галузі публічного управління та адміністрування 

Загальні 

компетентності 

1. Здатність організувати власне наукове дослідження, 

використовуючи сучасну методологію дослідницької роботи. 

2. Здатність визначати, отримати доступ, аналізувати та поєднувати 

інформацію з різних джерел, документів для дослідження 

відповідних проблем публічного управління. 

3. Глибокі обґрунтовані знання методології викладання у вищій 

школі та здатність їх використання у навчальному процесі. 

4. Здатність представлення результатів власного наукового 

дослідження рідною та іноземною мовами. 

5. Здатність ефективно висвітлювати, поширювати та передавати 

результати досліджень. 

6. Спроможність запобігати порушенню загальних моральних 

принципів наукової діяльності у процесі здійснення досліджень 

7. Науково-експертна компетентність в сфері соціального, 

культурного та гуманітарного розвитку. 

8. Комунікативні навички читання з управлінської тематики на 

фаховому рівні - вміння розуміти тексти за управлінськими 

темами та науковим стилем; вміння читати, анотувати і 

реферувати іншомовну спеціальну фахову літературу. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності  

 

1. Комплексне розуміння основних теорій та принципів розвитку  

публічного управління та  адміністрування. 

2. Глибокі обґрунтовані знання про публічну сферу, її роль і 

розвиток  у суспільстві; здатність  відстежувати та аналізувати 

дослідження у даній сфері. 

3. Здатність критично аналізувати закордонний досвід реформування 

публічного управління. 

4. Спроможність порівнювати існуючі моделі територіального 

управління та будувати концептуальні моделі регіональної 

політики на основі синтезу зарубіжного досвіду та наявних 

можливостей. 

5. Розуміння сутності, принципів та інструментів забезпечення 

сталого розвитку регіонів та вміти розробляти пропозиції щодо 

забезпечення ефективного використання енергетичних, 

матеріальних, природних та інших ресурсів регіону. 

6. Здатність організації і управління проектами в публічній сфері. 

7. Здатність створення нових системо утворюючих знань та 

технологій у сфері управління персоналом органів публічної 
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влади, які необхідні для вирішення важливої наукової або 

прикладної проблеми, що має загальнонаціональне значення. 

8. Розуміння процесів, що відбуваються у публічній сфері в 

контексті маркетингової теорії; оцінювання організаційного 

середовища, як внутрішнього, так зовнішнього, у тому числі 

культурного, політичного та інституціонального. 

9. Застосовування методів оцінювання державних, регіональних та 

місцевих програм та прогнозування розвитку на національному, 

регіональному та місцевому рівнях . 

10. Розуміння та здатність застосовувати на практиці результати 

дослідницької, інноваційної діяльності. 

 

 

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання  

1. Уміти концептуалізувати, розробляти та впроваджувати результати наукового 

дослідження  для генерації нових знань. 

2. Уміти створювати та обґрунтовувати нові знання шляхом проведення 

дослідження, розширювати передові напрями розвитку теорії та практики публічного 

управління. 

3. Уміти спілкуватись та ефективно представляти дослідницькі ідеї в усній та 

письмових формах перед фаховою і не фаховою аудиторією. 

4. Уміти застосовувати сучасні інформаційні технології та інструменти в науковій, 

освітній (педагогічній) і професійній діяльності. 

5. Уміти готувати проектні пропозиції з проблем публічної сфери, що включають 

планування, розподіл та моніторинг заходів з визначенням інструментів, ресурсів для 

розвитку проекту, його впровадження та оцінювання. 

6. Уміти адаптувати кращі зарубіжні практики і досвід публічного управління та 

адміністрування. 

7. Знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи наукового пізнання, 

закони, закономірності та принципи управління для розв'язання проблем публічного 

управління та адміністрування.  

8. Знати концепції і теорії публічного управління та уміти використовувати їх у 

вирішенні практичних управлінських завдань. 

9. Уміти розробляти пропозиції (проекти) до регіональних і галузевих програм 

соціально-економічного розвитку, цільових перспективних програм та комплекси заходів, 

спрямованих на підвищення ефективності соціально-економічного розвитку на основі 

методології системного аналізу, виходячи із ресурсного забезпечення та механізмів 

впровадження державно-управлінських рішень. 

10. Знати специфіку аналізу, обробки та інтерпретації інформації в процесі 

інформаційно-аналітичної діяльності у професійній, науковій та науково-освітній сферах. 

 

Вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи) має право прийняти 

рішення про визнання набутих аспірантом в інших вищих навчальних закладах (наукових 

установах) компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати кредити 

ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено освітньо-науковою програмою підготовки 

докторів філософії зі спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування. 
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VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти  

 

Форми атестації здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі атестаційних екзаменів і 

заліків. 

 

Вимоги до кваліфікаційної 

роботи  

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є 

самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує 

розв’язання актуального наукового завдання зі 

спеціальності 074 «Публічне управління та 

адміністрування», результати якого становлять 

оригінальний внесок в розвиток галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Вимоги до публічного 

захисту (демонстрації) 

Вимоги щодо процедури та особливих умов проведення 

публічного захисту визначаються Кабінетом Міністрів 

України. 

 

 

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти  

 

У ЗВО повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним закладом 

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 і науково-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 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. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) 

 

Професійні стандарти відсутні. 
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IX. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти 

 

А. Офіційні документи: 

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

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

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

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19 

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. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx 

5. Класифікація видів економічної діяльності: національний класифікатор України 

КВЕД 009:2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html 

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: Схвалено 

сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки 

України протокол від 29.03.2016 №  3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/  

7. Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р. №  1341 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF 

8. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах): затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №  261[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF  

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №  1341 «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій» [Електронний ресурс]. – Режим 

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

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року №  266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

11. Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 003-2010: 

наказ Міністерства економічного розвитку України від 02.09.2015 р. №  1084 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=272508 

12. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
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Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

(за 9-м рівнем, докторський) 

 

Класифі-

кація 

компетен-

тностей за 

НРК 

Знання 

Зн1 Найбільш 

передові 

концептуальні та 

методологічні 

знання в галузі 

науково- 

дослідної та/або 

професійної 

діяльності і на 

межі предметних 

галузей 

Уміння 

Ум1 критичний 

аналіз, оцінка і 

синтез нових та 

складних ідей;  

Ум2 розроблення та 

реалізація проектів, 

включаючи власні 

дослідження, які 

дають можливість 

переосмислити 

наявне та створити 

нове цілісне знання 

та/або професійну 

практику і 

розв’язання 

значущих 

соціальних, 

наукових, 

культурних, етичних 

та інших проблем 

Комунікація 

К1 спілкування в 

діалоговому режимі з 

широкою науковою 

спільнотою та 

громадськістю в 

певній галузі 

наукової та/або 

професійної 

діяльності 

Автономія та 

відповідальність 
АВ1 ініціювання 

інноваційних 

комплексних 

проектів, лідерство 

та повна 

автономність під 

час їх реалізації;  

АВ2 соціальна 

відповідальність за 

результати 

прийняття 

стратегічних 

рішень здатність 

саморозвиватися і 

самовдосконалюва-

тися протягом 

життя, 

відповідальність за 

навчання інших 

Загальні компетентності 

ЗК1 Зн1    

ЗК2  Ум1; Ум2  АВ1 

ЗК3  Ум2  АВ1 

ЗК4   К1  

ЗК5 Зн1  К1  

ЗК6   К1 АВ2 

ЗК7 Зн1 Ум1; Ум2  АВ1 

ЗК8   К1 АВ2 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1 Зн1 Ум1   

СК2  Ум1; Ум2   

СК3 Зн1  К1  

СК4  Ум1  АВ2 

СК5   К1 АВ1 

СК6   К1 АВ2 

СК7  Ум2 К1 АВ2 

СК8  Ум2 К1  

СК9  Ум2 К1  

СК11  Ум2  АВ2 
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Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та 

компетентностей 

 

 

Програмні результати навчання 

(11) 

Компетентності 

Інтегральна 

компетент-

ність 

Загальні 

компетентності 

(номери) 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(номери) 

1. Уміти концептуалізувати, 

розробляти та впроваджувати 

результати наукового дослідження  

для генерації нових знань. 

+ № 1,2 № 1,7,8,10 

2. Уміти створювати та 

обґрунтовувати нові знання 

шляхом проведення дослідження, 

розширювати передові напрями 

розвитку теорії та практики 

публічного управління. 

+ № 1,5,6 № 1,3,8 

3. Уміти спілкуватись та ефективно 

представляти дослідницькі ідеї в 

усній та письмових формах перед 

фаховою і не фаховою 

аудиторією. 

+ № 4,8 № 10 

4. Уміти застосовувати сучасні 

інформаційні технології та 

інструменти в науковій, освітній 

(педагогічній) і професійній 

діяльності. 

+ № 2,6 №  6,7 

5. Уміти готувати проектні 

пропозиції з проблем публічної 

сфери, що включають планування, 

розподіл та моніторинг заходів з 

визначенням інструментів, 

ресурсів для розвитку проекту, 

його впровадження та 

оцінювання. 

+ № 1,5,7 № 5,6,8,10 

6. Уміти адаптувати кращі зарубіжні 

практики і досвід публічного 

управління та адміністрування. 

+ № 1,2,7 № 4,5,8 

7. Знати та уміти застосовувати 

загальні та спеціальні методи 

наукового пізнання, закони, 

закономірності та принципи 

управління для розв'язання 

проблем публічного управління та 

+ № 2,8 № 4,9,10 
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адміністрування. 

8. Знати концепції і теорії 

публічного управління та уміти 

використовувати їх у вирішенні 

практичних управлінських 

завдань 

+ № 1,2 № 1,2,3 

9. Уміти розробляти пропозиції 

(проекти) до регіональних і 

галузевих програм соціально-

економічного розвитку, цільових 

перспективних програм та 

комплекси заходів, спрямованих 

на підвищення ефективності 

соціально-економічного розвитку 

на основі методології системного 

аналізу, виходячи із ресурсного 

забезпечення та механізмів 

впровадження державно-

управлінських рішень. 

+ № 5,7 № 1,2,3,4,5,6 

10. Знати специфіку аналізу, обробки 

та інтерпретації інформації в 

процесі інформаційно-аналітичної 

діяльності у професійній, науковій 

та науково-освітній сферах. 

+ № 2, 3,8 № 2,7,9,10 
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