
Профіль освітньої програми 

Загальна інформація
Офіційна назва 
освітньої програми

Адміністративне управління об’єднаними територіальними 
громадами

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Магістр; 
магістр публічного управління та адміністрування

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 
1 рік 10 місяців

Наявність 
акредитації

Міністерство освіти і науки України;
сертифікат УД № 21006915, строк дії – до 1 липня 2024 р.

Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень; 
НРК України – 8 рівень;
FQ-EHEA – другий цикл;
ЕQF-LLL – 7 рівень

Вимоги до рівня 
освіти вступника

Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста

Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої 
програми

5 років

Мета освітньої програми
Мета  освітньої  програми  полягає  у  підготовці  фахівців,  які
володіють знаннями предметної області, інтегральною, загальними
та  фаховими  компетентностями,  що  забезпечує  здатність  до
фахової  діяльності,  спрямованої  на  ефективне  управління  та
сталий  розвиток  об’єднаних  територіальних  громад  в  умовах
демократизації  суспільства,  соціальної  та  громадянської
відповідальності, формування громадянського суспільства. 

Характеристика освітньої програми
Предметна область Об’єкти  вивчення  та/або  діяльності: вся  сфера  публічного

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

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна  

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі публічного управління та адміністрування;
територіальна громада, місцеве самоврядування; електронне урядування,
публічна влада.



Особливості 
програми

Підготовка  кваліфікованих  фахівців,  які  володіють  професійними
компетентностями  з  адміністративного  управління  об’єднаними
територіальними громадами.

Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Голова органу місцевого самоврядування (міський, сільський і т. ін.),
Вищі посадові особи громадських і самоврядних організацій
Вищі посадові особи політичних організацій 
Вищі посадові особи органів місцевого самоврядування
Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та 
місцевого самоврядування
Керівники підприємств, установ та організацій 

Подальше навчання Здобуття ступеня доктора філософії
Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

Студентсько-центроване  навчання,  самонавчання,  проблемно-
орієнтоване навчання, дистанційне навчання.

Оцінювання Усні  та  письмові  екзамени,  практика,  есе,  презентації,  захист
магістерської роботи.

Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом 

1. Знати  теоретичні  та  прикладні  засади  публічної  політики,
фінансів,  основ  та  технологій  прийняття  управлінських  рішень,
управління ресурсами.

2. Знати  сучасні  підходи  до  публічного  управління  та
адміністрування.

3. Знати  та  уміти  використовувати  нормативно-правові  акти,  що
регулюють сферу публічного управління та адміністрування.

4. Знати  основні  засади  національної  безпеки  в  межах  своєї
професійної компетенції.

5. Знати  та  уміти  визначати  пріоритетні  напрями  впровадження
електронного урядування та розвитку електронної демократії.

6. Використовувати  методологію  та  інструментарій  управління:
інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю.

7. Уміти  використовувати  сучасні  методи  наукового  пізнання  і
здійснювати наукові дослідження в сфері публічного управління та
адміністрування.

8. Уміти  попереджати  та  нейтралізувати  виклики  і  загрози
національним інтересам України.

9. Уміти  застосовувати  сучасні  моделі  управління  та
адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та
реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.

10. Уміти  визначати  напрями  розвитку  систем  на
загальнодержавному,  регіональному,  місцевому  та
організаційному рівнях.

11. Уміти  критично  осмислювати  проблеми  та  розв’язувати
складні  завдання  у  сфері  публічного  управління  та
адміністрування

12. У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу
та  комплексного  підходу  готувати  програмні  документи  щодо
розвитку публічного урядування та адміністрування.

13. Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні
технології у сфері публічного управління та адміністрування.



14. Знати іноземну мову (рівень В2). 
15.Здійснювати  ефективну  комунікацію  в  сфері  публічного

управління  та  адміністрування  на  засадах  соціальної
відповідальності, правових та етичних норм.

16. Уміти використовувати інструменти електронної  демократії  в
сфері публічного управління та адміністрування.

17. Уміти  ініціювати,  розробляти  та  впроваджувати  інновації  на
різних рівнях публічного управління та адміністрування

18. Уміти  представляти  органи  публічного  управління  й
організації,  та  презентувати  для  широкого  загалу  результати  їх
діяльності.

19. Уміти  розробляти та  реалізовувати  заходи щодо адаптації  та
впровадження  кращих  вітчизняних  та  зарубіжних  практик
діяльності органів публічного управління та організацій.

Програмні
результати
навчання,  визначені
вищим  навчальним
закладом 

1.  Уміти  ініціювати,  планувати,  реалізовувати  і  контролювати
проекти і програми  управління розвитком територій.
2. Уміти  забезпечувати  ефективне  функціонування  публічних
інститутів,  місцевих  органів  влади  та  інших  територіальних
організацій і структур.
3. Уміння оцінювати та аналізувати стан фінансового забезпечення,
складати, затверджувати та виконувати бюджети.
4. Уміти  проводити  допорогові  закупівлі  на  веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель.
5.  Володіти  методикою  аналізу  та  оцінки  основних  показників  і
використання  методологічних  інструментів  регулювання
економічних і соціальних процесів в місцевому самоврядуванні.
6.  Уміти  застосовувати  знання,  уміння  і  навики  практичної
діяльності в органах місцевого самоврядування.
7. Уміння розробляти бізнес-план у практичній діяльності.
8.  Уміти  приймати  інвестиційні  рішення  у  складних  і
непередбачуваних умовах.
9.  Уміти  визначати  існуючі  ризики  та  приймати  обґрунтовані
управлінські рішення для ефективного територіального управління.
Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове 
забезпечення

Підготовку магістрів забезпечує 16 викладачів з 6 кафедр, з яких – 4
доктора  наук,  професора,  2  доктора  наук,  доцента,  9  кандидатів
наук,  доцентів,  1 кандидат наук,  старший викладач.  15 викладачів
працюють за основним місцем роботи. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Університет має розвинену матеріально-технічну базу та соціальну
інфраструктуру.  Стан  навчальних  приміщень  ХНУМГ  імені
О. М. Бекетова  відповідає  санітарно-гігієнічним  нормам,  вимогам
правил пожежної безпеки, будівельним нормам. Усі працівники та
студенти  дотримуються  вимог  техніки  безпеки,  виробничої
санітарної  та  пожежної  безпеки.  Навчально-виховний  процес
забезпечений  аудиторним  фондом,  адміністративними  і
допоміжними  приміщеннями.  У  навчальному  процесі  підготовки
магістрів  за  освітньо-професійною  програмою  Адміністративне
управління  об’єднаними  територіальними  громадами зі
спеціальності 281  Публічне  управління  та  адміністрування  галузі
знань  28 Публічне  управління  та  адміністрування за  другим
(магістерським)  рівнем  вищої  освіти використовується



спеціалізована  аудиторія  з  безпеки  життєдіяльності  та  цивільного
захисту,  кабінет  кафедри  менеджменту  і  публічного
адміністрування,  3  спеціалізовані  лабораторії  Інформаційно-
обчислювального  центру,  що  мають  сучасне  обладнання  та
програмне  забезпечення,  необхідне  для  виконання  навчального
плану, можливість доступу до мережі Інтернет.

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Важливою складовою забезпечення навчально-виховного процесу є
сучасна  наукова  бібліотека.  Працює  зал  інформаційного  сервісу
(електронний читальний зал). Безкоштовний доступ до всіх ресурсів
в бібліотеці забезпечують автоматизовані робочі місця та зона Wi-fi
з  покриттям  в  усіх  приміщеннях  бібліотеки.  Значну  роль  у
інформаційно-методичному  забезпеченні  навчальної  роботи
студентів та викладачів за дисциплінами навчального плану відіграє
Цифровий  репозиторій  Університету,  який  є  одним  з  кращих  в
Україні  та  зареєстрований  у  міжнародному  реєстрі  ROAR.  100%
навчально-методичного  матеріалу  з  дисциплін  навчального  плану
розміщено в електронному ресурсі ХНУМГ імені О.М. Бекетова.  Для
кожної  компоненти  навчального  плану  розроблено  комплекс
навчально-методичного забезпечення. З усіх дисциплін навчального
плану  за  освітньо-професійною  програмою  Адміністративне
управління  об’єднаними  територіальними  громадами зі
спеціальності 281  Публічне  управління  та  адміністрування  галузі
знань  28 Публічне  управління  та  адміністрування за  другим
(магістерським)  рівнем  вищої  освіти  є  підручники  або  навчальні
посібники, в тому числі в електронному вигляді. Фахові періодичні
видання  за  освітньо-професійною  програмою  є  в  бібліотеці  в
кількості 7 найменувань.

Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

-

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

-

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти

-


