
Профіль освітньої програми 

Загальна інформація
Офіційна назва 
освітньої програми

Адміністративний менеджмент

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 4 місяці

Наявність 
акредитації

МОН України; 
сертифікат УД, № 21002006, строк дії – до 1 липня 2023 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
Підготовка  фахівців,  що  забезпечує  здатність  до  фахової  діяльності,
спрямованої  на  ефективне  управління  та  адміністрування  в  умовах
демократизації суспільства, соціальної та громадської відповідальності,
формування громадянського суспільства.

Характеристика освітньої програми
Предметна область Об'єкт діяльності: система адміністративного управління внутрішнім та

зовнішнім середовищем організації.
Цілі  навчання  -  формування  здатності  застосовувати  набуті  знання,
уміння та навички з дисциплін загальної та професійної підготовки для
вирішення типових задач діяльності фахівця на відповідній посаді.
Теоретичній  зміст  предметної  області.  Діяльність  магістра  з
адміністративного  менеджменту  включає  організаційно-управлінські,
консультативні,  контрольно-аналітичні,  проектні  та  науково-
дослідницькі  функції,  проведення  дослідження  сучасних  підходів  до
формування  й  розвитку  концепцій  управління  суб'єктом
господарювання;  здійснення  вибору  технологій  стратегічного  аналізу
організації,  планування  та  координації  діяльності  організації;
використання  найбільш  ефективних  підходів  для  адаптування
організаційно-управлінських  змін  та  впорядкованості  організаційної
структури організації у мінливому середовищі.
Методи,  методики  та  технології:  оптимізаційний,  структурно-
функціональний, системно-ситуаційний і динамічний методи пізнання,
які ґрунтуються на загальній теорії розвитку систем, теорії організації та
управління.

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна  

Основний фокус Узагальнення  теоретичних  засад  у  сфері  публічного



освітньої програми 
та спеціалізації

адміністрування;визначення  сутності,  законів,  принципів  і  механізмів
публічного  адміністрування  в  розвитку  суспільства;опанування
основами  методології,  технологіями  та  оволодіння  методами
формування,  моніторингу  та  контролю  управлінських  рішень  на
національному, регіональному та місцевому рівнях з позицій загально
цивілізаційних  цінностей,  світового  досвіду  та  осмислення  наукових
здобутків.

Особливості 
програми

Особлива увага приділяється практичному навчанню студентів в межах
виробничої та переддипломної практик, а також завдяки міжнародній
співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної
мобільності студентів і викладачів.

Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Після  закінчення  магістратури  випускники  працевлаштовуються  в
органах державної влади, органах місцевого самоврядування: районні та
міські; політичні партії, громадські організації; організаціях на посадах
пов’язаних  з  управлінням  структурними  підрозділами,  операційними
системами  в  організаціях  і  на  підприємствах,  можуть  управляти
бізнесом, а також займатися науково-педагогічною діяльністю.

Подальше навчання Здобуття ступеня доктора філософії 
Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

Дуальне навчання, студентсько-центроване навчання, самонавчання,
проблемно-орієнтоване  навчання,  навчання  через  виробничу
практику.

Оцінювання Письмові  екзамени,  захист  курсових  робіт,  звітів  з  виробничої  та
переддипломної практик, 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 Розробляти технологічну документацію в системі управління 
адміністративними процесами застосовувати на практиці методи 
визначення послідовності робіт в управлінні адміністративними 
процесами;
2 Володіти навиками впровадження раціональних схем планування 
та організації робочих місць, структурування завдань відповідно до 
чисельності та кваліфікації виконавців, визначати черговість робіт, 
розраховувати термін їх виконання;
 3 Застосовувати методи стратегічного (перспективного) планування 
підприємства (установи) та використовувати інструментарій і 
технології сучасного менеджменту в управлінні операційними 
процесами в підрозділах підприємств та організацій;
 4 Вміти використовувати інструменти психологічної взаємодії щодо
вирішення конфліктів в організації, організовувати колективну 
роботу з документами та виконувати контроль за її виконанням;
5 Застосовувати на практиці теоретичні й практичні професійні 
знання, аналізувати стан та напрями розвитку матеріально-технічної 
бази підприємства (організації, установи);
6 Використовувати навички поєднання усіх видів ресурсів, 
організація колективної праці по досягненню місії організації;
7 Застосовувати на практиці організаційно-фінансові основи 
реалізації стратегії підприємства, що основана на результатах 
стратегічної діагностики потенціалу підприємства;
8 Вміти аналізувати джерела фінансових ресурсів організації, 
оцінювати ефективність та доцільність їх використання на основі 
вивчення та застосування методів управління фінансами організації;
9 Оцінювати ефективність реалізації адміністративних рішень і 
застосовувати критерії прийняття управлінських рішень в умовах 
ризику та невизначеності;



10 Застосовувати методи мобілізації ресурсів для реалізації 
інвестиційних проектів на основі використання фінансово-
математичних методів інвестиційного проектування;
11 Застосовувати на практиці розуміння основ забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств в умовах мінливого бізнес-
середовища;
12 Використовувати уявлення про розроблення бізнес-моделі 
сучасного підприємства та формування стратегічних напрямів його 
розвитку.
Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове 
забезпечення

Кадровий склад програми характеризується висококваліфікованими
науково-педагогічними працівниками, які мають наукові ступені та
вчені  звання.  До  викладання  спеціальних  фахових  дисциплін
залучаються  практики,  які  очолюють  структурні  підрозділи
комунальних  підприємств  і  мають великий досвід  роботи  у  сфері
публічного управління та адміністрування.

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях з мультимедійним 
обладнанням. Практичні заняття проводяться в спеціалізованих 
комп’ютерних класах.

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Кожна  навчальна  дисципліна  навчального  плану  забезпечена
навчально-методичним комплексом і дистанційним курсом
Всі студенти та співробітники зареєстровані на ресурсах Microsoft,
мають  корпоративні  акаунти.  Завдяки  цьому  для  них  відкритий
доступ до розширеного набору хмарних сервісів, а також більшості
ліцензійних продуктів компанії Microsoft (більше 100 позицій).

Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

-

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

Угода про співпрацю між ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та:
- Лодзінським технічним університетом (Польща), угода № 89 
від жовтня 2017 р.

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти

_


