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І. Преамбула 

 

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, 2020.  

 

Розроблено на основі Проекту Стандарту вищої освіти України третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ступеня «доктор філософії» галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування» спеціальність 281 «Публічне управління та 

адміністрування», розробленого підкомісією науково-методичної комісії спеціальності 281 

(074) «Публічне управління та адміністрування», створеної наказом Міністерства освіти і 

науки України № 375 від 06.04.2016 р. 

 

Тимчасовий Стандарт вищої освіти затверджено і введено в дію 

 

Протокол Вченої Ради № 3/259від 26.05.2020 р. 

 

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. Крутій Олена Миколаївна - доктор  наук з державного управління, професор, професор 

кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України;  

2. Куц Юрій Олексійович - доктор  наук з державного управління, професор, завідувач 

кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України;  

3. Латинін Микола Анатолійович - доктор  наук з державного управління, професор, 

завідувач кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України;  

4. Орлов Олександр Валентинович - доктор  наук з державного управління, професор, 

завідувач кафедри інформаційних технологій та систем управління Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. 

5. Солових Віталій Павлович - доктор  наук з державного управління, професор, професор 

кафедри політології та філософії 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: управління на 

загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях та 

адміністративна діяльність в органах державної влади і органах 

місцевого самоврядування, установах, організаціях різного рівня. 

Цілі навчання: підготовка фахівців вищого рівня кваліфікації, 

здатних формулювати і розв’язувати комплексні наукові й практичні 

проблеми публічного управління та адміністрування, організовувати 

та здійснювати науково-дослідну, управлінську та адміністративну 

діяльність.   

Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції (теорії) 

публічного управління та адміністрування, управління на 

загальнодержавному, регіональному місцевому та  організаційному 

рівнях й 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  

Продовжити навчання в докторантурі. 

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня доктора філософії 

 

Обсяг освітньої 

програми 

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми доктора 

філософії становить 60 кредитів ЄКТС. 

 

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення 

власного наукового дослідження та оформлення його результатів у 

вигляді дисертації і не регулюється цим стандартом. 
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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 до формування системного наукового світогляду, 

професійної етики та загального культурного кругозору.  

2. Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне 

знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі 

соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми. 

3. Здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проекти та 

автономно працювати під час їх реалізації. 

4. Здатність презентувати результати досліджень на всіх рівнях 

українською та однією з іноземних мов європейського простору. 

5. Здатність налагоджувати наукову взаємодію, співробітництво. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності  

 

1. Здатність до оволодіння та розвитку методології наукової, 

педагогічної та управлінської діяльності. 

2. Здатність науково обґрунтовувати, розробляти та здійснювати 

експертизу нормативно-правових актів, аналітичних довідок, 

пропозицій, доповідей. 

3. Здатність забезпечувати належний рівень якості 

наукових/науково-методичних продуктів, послуг чи процесів. 

4. Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично 

оцінювати стратегічні напрями розвитку на загальнодержавному, 

регіональному, місцевому та на рівні організації. 

5. Здатність ініціювати, організовувати та керувати інноваційними 

проектами на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування. 

6. Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких 

колективів з вирішення наукових і науково-освітніх завдань. 

7. Здатність розробляти та проводити комунікативні заходи задля 

забезпечення громадської підтримки прийняття управлінських 

рішень на всіх рівнях публічного управління та адміністрування. 

8. Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики 

електронного урядування та електронної демократії до потреб 

сталого розвитку. 

9. Здатність застосовувати, розробляти й удосконалювати сучасні 

технології, в тому числі адміністративно-управлінські, 

інформаційно-комунікаційні технології, в управлінській, 

адміністративній, науковій та освітній (педагогічній) діяльності. 

10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення, в тому 

числі в конфліктних ситуаціях, а також з метою їх запобігання. 

11. Здатність розробляти науково обґрунтовані рекомендації щодо 

вдосконалення публічного управління та адміністрування. 

 

 

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання  

1. Знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію розвитку та сучасний стан 

наукових знань у галузі публічного управління та адміністрування. 
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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. Уміти аналізувати поточні навчальні потреби, пов’язані з дослідженням та з 

розвитком компетентностей. 

9. Уміти розробляти пропозиції 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. 

11. Знати та дотримуватися основних засад академічної доброчесності у науковій і 

освітній (педагогічній) діяльності. 

 

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 281 Публічне управління та адміністрування. 

 

 

VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти  

 

Форми атестації здобувачів 

вищої освіти 

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі: 

 публічного захисту наукових досягнень у формі 

дисертації  

 та атестаційного екзамену. 

Умовою допуску до захисту є успішне виконання 

аспірантом його індивідуального навчального плану. 

Вимоги до кваліфікаційної 

роботи  

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є 

самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує 

розв’язання актуального наукового завдання в галузі знань 

28 «Публічне управління та адміністрування», результати 

якого становлять оригінальний внесок в розвиток галузі 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування». 

Вимоги до публічного 

захисту (демонстрації) 

Вимоги щодо процедури та особливих умов проведення 

публічного захисту визначаються Кабінетом Міністрів 

України. 
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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. 

 

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/  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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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 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №  266: наказ МОН України 

від 06.11.2015  №  1151 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15 

 

Б. Корисні посилання: 

1. ESG [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 

2. ISCED (МСКО) 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf 

3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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. Tuning Educational Structures in Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

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

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

7. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf 

8. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. – ISBN 966-7043-96-7. 

  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=966.z2-nfSmqBcUor50Be5RAL8j9gcS9Pn0J9JIhoMvEzXUFSl1Uy_dNinjQdNScWuJPfq-1mAlRusIJ0rgDDOlJ8g.baf751a5709e9aa96f0ef0e46a301897bc0ea927&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe83mufQgKOWxX9y3UPPewUd8rhw76GdMu2g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaU5TZUdMRE45Zi1EOHhzYVB6bVkwbnZOdkFSVnFMOEVaVWI0dDMzNnRIQVdyeFhQR1NfMXphNEN3cko3WFI5ZHNYd3JuOTFsYUxHLWE0VDNVOUVqUG5raVdvcWs3WEJfUQ&b64e=2&sign=024be710d7cff8b0d9dd0f1164
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf
file:///C:/Users/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf
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Додаток 1  

Основні напрями наукових досліджень за спеціальністю 281 «Публічне управління 

та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

 

Дослідження за спеціальністю мають бути спрямовані на вирішення фундаментальних 

і прикладних завдань публічного управління та адміністрування відповідно до таких 

основних напрямів:  

 

Методологія досліджень, теорія та історія публічного управління та 

адміністрування: сутність і зміст, система, суб'єкти та об'єкти, категорії, поняття, методи, 

форми, проблеми, гіпотези, принципи, моделі, підходи, концепції, доктрини, теорії, 

парадигми; чинники, особливості, закономірності, тенденції, історія розвитку; засади 

організації і реформування; відносини, процеси і взаємодія в системі публічного управління та 

адміністрування; вітчизняний та зарубіжний досвід; методологія досліджень проблем 

публічного управління та адміністрування; інновації, лідерство тощо; дослідження теоретико-

методологічних, історичних, гуманітарних, соціальних джерел і засад публічного управління 

та адміністрування як складної системи; закономірностей та тенденцій її розвитку; 

оптимізації, удосконалення, модернізації, реформування й адаптації в умовах світових 

глобалізаційних процесів. 

 

Публічне управління та адміністрування як система: історичні, теоретичні, 

методологічні основи побудови й існування систем публічного управління та 

адміністрування; особливості та відмінності; суб’єктно-суб’єктні взаємодії в системі 

публічного управління та адміністрування; взаємозв’язок і взаємовідносини суб’єктів і 

об’єктів управління; структура, специфічність і універсальність зв’язків; функціональна 

залежність елементів; форми структури публічного управління та адміністрування; 

специфічні види структури публічного управління та адміністрування; типологія, історичні, 

теоретичні, методологічні підходи до моделювання, раціоналізації, оптимізації; методи 

дослідження, розроблення, створення та удосконалення; спосіб організації елементів; 

забезпечення цілісності; вплив внутрішніх та зовнішніх факторів; основні джерела та засади 

створення, оптимізації, удосконалення, модернізації, реформування й адаптації; регуляторні 

чинники; зовнішні та внутрішні впливи; показники характеристик; аспекти опису системи 

публічного управління: інформаційний, структурно-функціональний, систематичний, 

адміністративний, діяльнісний, методологічний, галузевий, регіональний та інші; системи 

впливів в публічному управлінні та адмініструванні; публічно-приватне партнерство; 

реформування системи публічного управління та адміністрування; аналіз, адаптація, 

запровадження зарубіжного досвіду; вплив процесів глобалізації на системи публічного 

управління. 

 

Публічна політика та управління: теоретико-методологічні засади публічної 

політики в системі публічного управління та адміністрування: категорії, закономірності, 

принципи, концепції, цінності; цілі, пріоритети, напрями публічної політики; управління у 

публічній сфері; публічна політика в сучасних моделях публічного управління; вітчизняний і 

зарубіжний досвід; напрями публічної політики; механізми вироблення та впровадження 

публічної політики; європейські та зарубіжні принципи вироблення публічної політики; 

ресурси публічної політики; менеджмент публічної політики; аналіз публічної політики; 

вироблення публічної політики; оцінювання у виробленні публічної політики; аналіз 

публічної політики та оцінка державних програм; політика і публічне управління: 

закономірності взаємодії та рівень взаємної інтеграції; теоретичні моделі публічного 

управління в контексті побудови політико-управлінських відносин; класифікації політико-

управлінських відносин; аксіологічні засади: цінності і цілі політико-управлінські взаємодії у 
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виробленні публічної політики; моделі політико-управлінських взаємодій у публічному 

управлінні; гендерна політика; ґендерні й психологічні аспекти дослідження й аналізу 

політики. 

 

Методи, механізми, інструменти і технології публічного управління та 

адміністрування: цілі, завдання, функції, методи, методики, ресурсне та інформаційно-

аналітичне забезпечення, практичні рекомендації; механізми, алгоритми, інструменти і 

технології публічного управління та адміністрування, їх складові, підходи і принципи щодо 

формування, застосування і вдосконалення; контролінг, моніторинг, контроль, аудит та 

оцінювання; управління якістю та інноваційними процесами; організація надання публічних 

послуг; стратегії, програми і проекти; розроблення та організація впровадження рішень; 

політика забезпечення галузевого та територіального розвитку; забезпечення національної 

безпеки; міжнародні норми і стандарти та ін. форми та методи публічного управління та 

адміністрування; процеси в системі публічного управління та адміністрування, їх 

класифікація; впливи і взаємовпливи суб’єктів і об’єктів публічного управління та 

адміністрування; історичні передумови, концепції, моделі, джерела виникнення та 

регулювання; методологія побудови взаємовідносин та взаємозв’язків різних видів 

партнерських відносин у системі публічного управління та адміністрування; соціальна 

(суспільна) відповідальність суб’єктів політик. 

 

Інститути і процеси публічного управління: демократія, народне представництво, 

розвиток громадянського суспільства; політична влада в управлінні суспільним розвитком; 

інститути публічного управління; взаємодія в системі публічного управління; феноменологія 

і методологія попередження та подолання політико-управлінських конфліктів; сутність і 

зміст, складові, чинники трансформації інститутів і процесів публічного управління; діалог та 

партнерство; принципи, підходи та моделі міжсекторальних і міжрівневих владних відносин 

тощо; територіальні публічні колективи; рівні інституалізації публічних колективів 

(державний, регіональний, муніципальний); публічна влада територіальних публічних 

колективів; диференціація влади; органи управління територіальними публічними 

колективами; суб’єкт-об’єктні та суб’єкт-суб’єктні відносини; повноваження суб’єктів та 

об’єктів; реалізація; контроль в публічному управлінні.  

 

Електронне урядування: цілі, завдання, принципи, функції; характеристики, 

особливі риси; принципи організації та функціонування, моделі та форми; методологія, 

методи, технології, інструменти; архітектура; нормативно-правове забезпечення; мотивація, 

аналіз, адаптація, розвиток та впровадження; електронна готовність, моніторинг, 

оцінювання, етапи; рівні впровадження – центральний, регіональний, місцевий, в установах 

та організаціях; імплементація зарубіжного досвіду; проблеми; електронні послуги: рівні 

зрілості, різновиди, охоплення та проникнення; функціонування і наповнення порталів, веб-

сторінок органів державної влади і місцевого самоврядування, установ та організацій; 

сучасні тенденції та підходи; розумні міста, розумне управління; електронна демократія: 

сутність, етапи розвитку, охоплення, включення, участь, партнерство, інструменти залучення 

громадян, електронний парламент, електронне голосування, електронне галузеве урядування, 

електронна адміністрація, електронна установа; персональні данні, захист приватності, 

електронні інформаційні ресурси та бази даних, відкриті дані.  

 

Публічне управління та адміністрування у сфері національної безпеки: публічне 

управління у сфері національної безпеки, як система та специфічний вид державно-

управлінської діяльності; завдання, методи, принципи, засади становлення, функціонування, 

відтворення; рівні розвитку: державний, регіональний, місцевий; суб’єкти забезпечення 

національної безпеки; результативність та ефективність управління процесом забезпечення 

національної безпеки; взаємодія органів державної влади та органів місцевого 



 11 

самоврядування з інститутами громадянського суспільства в контексті забезпечення 

національної безпеки; технології діяльності (дослідницької, експертно-аналітичної, 

нормотворчої, консультативно-дорадчої) в системі державного управління забезпеченням 

національної безпеки; види забезпечення національної безпеки в системі публічного 

управління; становлення, функціонування, відтворення, розвиток механізмів взаємодії 

системи публічного управління  забезпеченням національної безпеки з міжнародними 

інститутами і структурами; специфіка комунікації міжнародних суб’єктів; співробітництво, 

партнерство у сфері міждержавних відносин щодо забезпечення глобальної, регіональної 

стабільності, профілактики конфліктів та війн: принципи, цілі, завдання, технології, об’єкти 

та суб’єкти захисту; структури та інструменти впливу на ситуацію. 

 

Публічне управління регіонами та територіями: адміністративні, регуляторні, 

організаційні, системні та інші аспекти; основні засади, технології та методи запровадження; 

ефективність управління регіонами та територіями; прийняття публічно-управлінських 

рішень; їх ефективність, результативність; види, типи, класифікації; алгоритми практичної 

реалізації; теоретико-методологічні й історичні джерела формування місцевого 

самоврядування як складової системи публічного управління: концепції, сутність, зміст, 

принципи та характеристики місцевого самоврядування, основні категорії та поняття; 

публічні послуги; їх системи, види, ефективність; вироблення, класифікація, стандартизація, 

роль, процес надання; компетенції публічної влади; мобілізація, координація, організація 

людських ресурсів в публічному управлінні; захист публічних інтересів; управління 

конфліктами; управління кризами та ризиками. 

 

Місцеве самоврядування: сутність, зміст, категорії, поняття, принципи; історія, 

закономірності, тенденції; моделі, система, функції, повноваження, статуси, організація 

діяльності органів місцевого самоврядування; самоорганізація населення та розвиток 

територіальних громад; участь членів територіальних громад у розробленні та реалізації 

рішень щодо місцевого розвитку; організація місцевого самоврядування на різних рівнях; 

взаємодія органів і посадових осіб місцевого самоврядування з суб'єктами публічного 

управління; гарантії місцевого самоврядування; відповідальність органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування, види відповідальності; місцеві бюджети та міжбюджетні 

відносини; організація надання муніципальних послуг; зарубіжна та вітчизняна практика 

здійснення; інновації та напрями розвитку тощо. 

 

Публічна служба: поняття, категорії, закономірності, принципи, концепції, підходи, 

моделі, структура, ресурсне та інформаційно-аналітичне забезпечення; види публічної 

служби; організаційно-правові, управлінські, соціально-психологічні, морально-етичні та 

інші засади; професіоналізація державної служби: функції, профілі діяльності, стандарти; 

організація добору кадрів та проходження публічної служби; управління персоналом 

публічної служби; відповідальність, компетенція та посадова (професійна) компетентність, 

професіоналізм публічних службовців; імідж, професійна етика та культура; корпоративна 

культура органів публічної влади; мотивація, адаптація, оцінювання та стимулювання 

професійної діяльності публічних службовців; формування та розвиток системи 

професійного навчання та професійного виховання, технології навчання; індивідуальна 

професіоналізація, наставництво і менторство; методологія розроблення, прийняття та 

впровадження управлінських рішень в органах публічної влади; запобігання конфлікту 

інтересів; попередження та протидія корупції; кадрові технології в публічній службі; 

лідерство в публічній службі. 

 

Публічне управління та адміністрування у соціальній сфері: теорії, концепції, 

моделі, історичний розвиток публічного управління та адміністрування соціальним 

розвитком; види, типи, класифікації; світовий досвід; норми, традиції публічного управління 
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та адміністрування соціальним розвитком; соціальне партнерство: види, типи, класифікації, 

зарубіжний досвід; реагування на соціальні запити; забезпечення умов щодо підтримки 

добробуту населення; боротьба з бідністю; соціальна підтримка; соціальні зобов’язання 

перед населенням; соціальна держава; соціальні гарантії; соціальна допомога; соціальні 

послуги та соціальні замовлення, їх якість; відповідальність за соціальні послуги; управління 

соціальними, культурними, соціокультурними проектами та програмами; соціальна 

інженерія; роль громадських об’єднань, міжнародних фондів, донорів, грантодавців, 

асоціацій, консорціумів; функціонування громадських, міжнародних неурядових організацій, 

асоціацій, спілок, об’єднань; забезпечення та захист прав і свобод громадян у соціальній, 

культурній, освітній та інших сферах; соціальна справедливість; соціальний захист; 

реалізація соціальних програм в об’єднаних громадах: методологія, методи, форми, 

технології, техніки, теорії, концепції, моделі; активізація громад; соціальне ліцензування 

проектів в публічному управлінні та адмініструванні. 

 

Комунікації в публічному управлінні та адмініструванні: види, типи, класифікації 

теорій комунікації та комунікативної діяльності в публічному управлінні та адмініструванні; 

історія становлення та розвитку; основні наукові категорії; вироблення нових сучасних 

теорій комунікацій та нових ідей в комунікаційних аспектах публічного управління та 

адміністрування; вимоги та відповідальність за результати; принципи, засади; роль 

комунікацій та комунікативної діяльності; комунікативна діяльність як багатоканальна 

система взаємодії, комунікативні навички; методологія, методи, форми, типи, технології, 

техніки комунікацій та комунікативної діяльності; класифікації; практики публічних 

комунікацій; стратегії, плани в публічному управлінні та адмініструванні; зарубіжний досвід; 

сучасні тенденції; принципи; цілі; рішення; правила; заходи; політика комунікацій; 

комунікаційна стратегія; стратегія комунікацій та план дій; координація комунікативної 

політики; політика урядової зовнішньої комунікації; комунікаційна стратегія громадськості; 

національна комунікативна стратегія, регіональна комунікативна стратегія, комунікативна 

стратегія органів публічної влади; методологія, методи, форми, технології, техніки залучення 

громадян до розробки та реалізації державної політики та консолідації суспільства; досвід 

держав світу; теорії, концепції, моделі; участь громадян у вирішенні суспільних проблем; 

побудова підтримки громадськості публічно-управлінських та публічно-адміністративних 

рішень. 

 

Публічні фінанси та бюджетування: сутність публічних фінансів;  складові та 

структура публічних фінансів; принципи та методи державного фінансового управління; 

фінансова політика та її види; механізми, інструменти, заходи фінансової політики в 

контексті публічного управління та адміністрування; фіскальний механізм в структурі 

державного фінансового управління; інструменти публічного управління та адміністрування 

при реалізації бюджетної, грошово-кредитної, митної, податкової політики; управління 

фінансами державних підприємств; бюджетування в державному секторі економіки; 

фінансовий, митний, податковий контроль; контролінг у публічному управлінні та 

адмініструванні; державне регулювання фінансових ринків; формування фінансової 

інфраструктури та публічних органів управління її розвитком; забезпечення 

транспарентності публічних фінансів, прозорості діяльності органів фінансового управління, 

доступу громадськості до інформації щодо публічних фінансів; соціально відповідальне 

інвестування та участь державних банків; фінансова експертиза. 

 

Публічне управління економікою та її галузями: принципи, концепції, підходи до 

публічного управління економікою; врахування економічних законів і закономірностей при 

реалізації публічного управління та адміністрування; методи, інструменти, технології, 

процедури публічного управління та регулювання економічних процесів; напрями 

реформування економіки та її галузей при забезпеченні сталого розвитку країни; економічна 



 13 

експертиза та забезпечення участі громадськості в її проведенні; економічні важелі при 

реалізації публічної політики; застосування механізмів та інструментів публічного 

управління та адміністрування в публічному управлінні галузями економіки; використання 

потенціалу державно-приватного партнерства в публічному управлінні економікою; 

публічне управління розвитком міжнародного економічного співробітництва у галузях 

економіки.    

 

Управління проектами в публічній сфері: історія становлення інструментарію 

управління проектами в публічному управлінні та адмініструванні; зарубіжний досвід 

управління проектами в публічній сфері; концепції та теорії управління проектами в 

публічному управлінні та адмініструванні; методологічні підвалини проектної діяльності в 

публічному управлінні та адмініструванні; практичне застосування інструментарію 

управління проектами; типи, види, форми, сфери управління проектами в публічному 

управлінні та адмініструванні; рівні управління проектами (місцевий, регіональний, 

державний, міждержавний, глобальний тощо); особливості управління проектами суб’єктами 

публічного управління та адміністрування; динаміка розвитку методів управління 

проектами, які використовуються в сучасному публічному управлінні; їх універсальність; 

використання інформаційних технологій; процеси управління проектами в публічному 

управлінні та адмініструванні; можливості та оптимізація способів управлінні проектами; 

стандарти управління проектами в публічному секторі, публічному управлінні та 

адмініструванні; підходи, практики, використання; особливості стандартів управління 

проектами в публічному управлінні та адмініструванні окремих держав світу; вітчизняні 

особливості. 
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Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

(за 8-м рівнем, докторський) 

 

Класифікація 

компетентностей за НРК 

Знання Уміння/ 

навички 

Комунікація 

 

Відповідальність і 

автономія 

Загальні компетентності 

ЗК1 Зн1 УН1 К1 ВА1; ВА2 

ЗК2 Зн1 УН1; УН2 К1 ВА1; ВА2 

ЗК3  УН2  ВА1; ВА2 

ЗК4   К1; К2  

ЗК5 Зн1  К1; К2 ВА1 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1 Зн1 УН1  ВА2 

СК2  УН1  ВА1 

СК3 Зн1 УН2 К1 ВА1; ВА2 

СК4  УН1 К1; К2  

СК5  УН1; УН2 К1 ВА1; ВА2 

СК6  УН2 К1; К2 ВА1 

СК7   К1; К2 ВА1; ВА2 

СК8 Зн1 УН1 К1 ВА1 

СК9 Зн1 УН1 К1 ВА1; ВА2 

СК10  УН1 К1  

СК11 Зн1 УН1; УН2 К1 ВА2 

 

Знання:  

Зн1 – концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або 

професійної діяльності. 

Уміння/навички:  

УН1 – спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих 

проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки 

вже існуючих знань і професійної практики;  

УН2 – започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу 

ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності; 

критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей. 

Комунікація:  

К1 – вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, 

з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому;  

К2 – використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності 

та дослідженнях. 

Відповідальність і автономія:  

ВА1 – демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь 

самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових 

ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності;  

ВА2 – здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення. 
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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 

компетентності 

(номери) 

1. Знати наукові концепції (теорії), 

термінологію, історію розвитку 

та сучасний стан наукових знань 

у галузі публічного управління 

та адміністрування. 

+ № 1,2 № 3 

2. Уміти створювати та 

обґрунтовувати нові знання 

шляхом проведення 

дослідження, розширювати 

передові напрями розвитку 

теорії та практики публічного 

управління. 

+ № 1,2 № 1,3 

3. Уміти спілкуватись та ефективно 

представляти дослідницькі ідеї в 

усній та письмових формах 

перед фаховою і не фаховою 

аудиторією. 

+ № 4,5 № 1,3,7 

4. Уміти застосовувати сучасні 

інформаційні технології та 

інструменти в науковій, освітній 

(педагогічній) і професійній 

діяльності. 

+ № 3 №  8,9 

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. 

+ № 2 № 2,3,4,5,6,10,11 

6. Уміти адаптувати кращі 

зарубіжні практики і досвід 

публічного управління та 

адміністрування. 

+ № 2,3 № 1,2,4,5,6,9 

7. Знати та уміти застосовувати 

загальні та спеціальні методи 

наукового пізнання, закони, 

закономірності та принципи 

управління для розв'язання 

проблем публічного управління 

та адміністрування. 

+ № 1,3 № 1,2,9,11 
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8. Уміти аналізувати поточні 

навчальні потреби, пов’язані з 

дослідженням та з розвитком 

компетентностей; брати участь у 

відповідній навчальній 

діяльності. 

+ № 3,5 № 3,6,7 

9. Уміти розробляти пропозиції 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. 

+ № 2,3,4 № 2,3,4,5,6,10,11 

10. Знати специфіку аналізу, 

обробки та інтерпретації 

інформації в процесі 

інформаційно-аналітичної 

діяльності у професійній, 

науковій та науково-освітній 

сферах. 

+ № 2,3 № 7,9,11 

11. Знати та дотримуватися 

основних засад академічної 

доброчесності у науковій і 

освітній (педагогічній) 

діяльності. 

+ № 1,5 № 3 
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