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ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування» 

підготовки доктора філософії зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» в Національній медичній академії післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика є нормативним локальним документом, у якому узагальнюється 

зміст освіти, відображаються цілі освітньо-наукової та професійної підготовки, 

визначаються місце доктора філософії за спеціальність 281 «Публічне управління 

та адміністрування» в структурі економіки країни та вимоги до його 

компетентностей, інших соціально важливих властивостей та рис. 

Освітньо-наукова програма (ОНП) для  підготовки  докторів філософії 

третього освітнього рівня за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» заснована на компетентністному підході підготовки докторів 

філософії у галузі 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» містить обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідний для здобуття відповідного ступеня освіти; перелік компетентностей 

випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів; 

вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.  

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування» 

підготовки докторів філософії третього освітнього рівня за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» відображає соціальне замовлення на 

фахівців, що володіють теоретичними знаннями, вміннями та іншими 

компетентностями, достатніми для продукування нових ідей, розв’язання 

комплексних проблем у сфері публічного управління та адміністрування та 

проведення дослідницько-інноваційної діяльності; опанували методологію 

наукової та педагогічної діяльності; здатні проводити власні наукові дослідження, 

результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення у 

галузі знань – 28 «Публічне управління та адміністрування». 
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Освітньо-наукова програма розроблена проектною групою НМАПО імені 

П. Л. Шупика (наказ № 09 від 04.01.2021 р.) у такому складі: 

Радченко О. В.   Гарант програми, керівник проектної групи, професор 

кафедри управління охороною здоров'я та публічного 

адміністрування, д. держ. упр., професор, заслужений 

працівник освіти України; 

Гбур. З. В.  професор кафедри управління охороною здоров'я та 

публічного адміністрування, д. держ. упр., доцент; 

Михальчук В. М. в.о. завідувача кафедри управління охороною здоров'я та 

публічного адміністрування; 

Радиш Я. Ф.  професор кафедри управління охороною здоров'я та 

публічного адміністрування, д. держ. упр., професор; 

Толстанов О. К.  в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, д.мед.н., 

професор, магістр державного управління 
 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів 
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I.  Загальна характеристика освітньо-наукової  програми 

зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  

освітньої кваліфікації доктор філософії публічного управління та адміністрування 

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність 

 

Освітня кваліфікація 

281 Публічне управління та адміністрування 

 

Доктор філософії публічного управління та адміністрування 

1 – Загальна інформація 

Цикл/рівень 
Третій цикл вищої освіти Рамки кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти / 8-й рівень 

Національної рамки кваліфікацій 

Ступінь вищої освіти  

У разі успішного завершення цієї освітньо-наукової 

програми присуджується науковий ступінь доктора 

філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління 

та адміністрування» 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та 

адміністрування» третього (доктора філософії) рівня 

вищої освіти 

Спеціальність  
ОНП 

281 «Публічне управління та адміністрування»  

«Публічне управління та адміністрування у сфері» 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом доктора філософії; одиничний; 240 кредитів 

ЄКТС, з яких 60 кредитів ЄКТС – освітня складова 

програми. Термін навчання 4 роки 

Наявність акредитації Акредитація первинна 

Цикл/рівень 
НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, 

EQF-LLL – 8 рівень 

Передумови 
Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

або освітнього ступеня магістра 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої програми до 01.01.2025 р. 

Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 

програми 

https://nmapo.edu.ua/ 

 

https://nmapo.edu.ua/
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2- Мета освітньо-наукової програми 

Підготовка  висококваліфікованих, відповідальних фахівців, здатних продукувати нові 

ідеї, розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності у сфері публічного управління та адміністрування, ефективно 

здійснювати науково-педагогічну діяльність, а також проводити власне наукове 

дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення для керівництва публічною установою, закладом охорони здоров'я чи її 

підрозділами, які володіють сучасним державно-управлінським мисленням, 

теоретичними знаннями та прикладними навичками, спроможних розробляти, 

аналізувати і реалізовувати державну політику на усіх рівнях і у всіх владних 

інститутах, здатних ефективно розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування, творчо, ефективно й результативно 

виконувати управлінські функції та надавати управлінські послуги на основі 

поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь, навичок у галузі публічного 

управління та адміністрування та управління охороною здоров'я з метою забезпечення 

реалізації законних прав і свобод громадян  

 

3 – Характеристика освітньо-наукової програми 

Предметна 
область (галузь 

знань, 
спеціальність, 
спеціалізація) 

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 
Орієнтація 

освітньої програми 
Освітньо-наукова програма 
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Основний фокус 
освітньої програми 

та спеціалізації 

Фокус освітньо-наукової програми на формуванні у здобувачів 

ступеня доктора філософії компетентностей щодо проведення 

наукового дослідження, обґрунтування нових наукових результатів 

і практичних пропозицій суб’єктам публічного управління та 

адміністрування, управління науковими проектами і програмами, 

здійснення науково-педагогічної діяльності. 

Ключові слова: публічне управління, публічне адміністрування, 

гносеологія та  аксіологія публічного управління, методологія 

наукового дослідження, етика наукового дослідження, 

стратегування, моделювання новацій, наукові проекти та програми, 

академічні комунікації, технології та методики навчання дорослих 

Особливості 
програми 

Освітньо-наукова програма передбачає: 

– можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії під 

час опанування як вибіркових, так і обов’язкових дисциплін, а 

також під час проходження педагогічної практики; 

– орієнтацію навчальних дисциплін на забезпечення 

міждисциплінарності та урахування новітніх змін і тенденцій у 

публічному управлінні та адмініструванні; 

– необхідність упровадження результатів дослідження в 

діяльність суб’єктів публічного управління, закладів вищої освіти, 

інших організацій та підприємств; 

– формування у здобувачів вищої освіти за результатами 

виконання практичних завдань взаємопов’язаних дослідницьких 

умінь і соціальних навичок (softskills). 

Підготовка наукових праць (тез, статей, доповідей, монографій 

тощо) та захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії публічного управління та адміністрування здійснюється 

згідно з чинним законодавством 

 

4 – Придатності випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Здобувачі вищої освіти після виконання освітньо-наукової програми 

можуть виконувати роботи відповідно до Класифікації видів 

економічної діяльності у сферах: 

1. Державне управління й оборона, обов’язкове соціальне 

страхування (секція О; секція S: розд. 94 – діяльність громадських 

організацій). 

2. Освіта (секція P: розд. 85.42, 85.5); 

3. Професійна, наукова та технічна діяльність (секція М:  розд. 70.2, 

72). 

Випускники можуть працювати на посадах за професіями, які 

визначені Національним класифікатором України 

«Класифікатор професій ДК 003:2010»: 

1120.1 

 

1120.2 

Вищі посадові особи органів державної виконавчої 

влади 

Вищі посадові особи місцевих органів державної влади 
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1229.3 

 

1229.7 

 

2310 

 

2310.1 

2310.2 

 

2320 

2351 

2351.1 

2351.2 

2352 

2359 

2359.1 

2412.1 

2446.1 

 

2359. 2 

419.33 

431 

Керівні працівники апарату центральних органів 

державної влади 

Керівні працівники апарату місцевих органів 

державної влади 

Керівники інших основних підрозділів в інших сферах 

діяльності 

Викладачі університетів та вищих навчальних 

закладів 

Професори та доценти 

Інші викладачі університетів та вищих навчальних 

закладів 

Викладачі середніх навчальних закладів Професіонали в 

галузі методів навчання Наукові співробітники (методи 

навчання) 

Інші професіонали в галузі методів навчання Інспектори 

навчальних закладів 

Інші професіонали в галузі навчання 

Інші наукові співробітники в галузі навчання Наукові 

співробітники (праця, зайнятість) 

Наукові співробітники (соціальний захист 

населення) 

Інші професіонали в галузі навчання Професіонали 

державної служби 

Секретарі адміністративних органів 

Подальше 
навчання 

Можливість підготовки в докторантурі (8-й рівень Національної 

рамки кваліфікацій) 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Викладання здійснюється на основі поєднання проблемно- 

орієнтованого індивідуалізованого навчання, самонавчання, 

науково-педагогічної та науково-дослідної практики 

Оцінювання 

Поточний контроль: усне або письмове опитування, поточне 

тестування, підготовка тез і виступи на конференціях, дискусії, 

круглі столи, тренінги, презентації тощо. 

 

Підсумковий контроль: екзамен або  залік (диференційований 

залік); атестація здобувачів вищої освіти – публічний захист 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 
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6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 

та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної 

практики, презентувати отримані результати ы вести наукову дискусію 

Загальні 
компетентності 

ЗК01. Здатність до формування системного наукового світогляду, 

професійної етики та загального культурного кругозору.  

ЗК02. Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне 

знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, 

наукові, культурні, етичні та інші проблеми. 

ЗК03. Здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проекти та 

автономно працювати під час їх реалізації. 

ЗК04. Здатність презентувати результати досліджень на всіх рівнях 

українською та однією з іноземних мов європейського простору. 

ЗК05. Здатність налагоджувати наукову взаємодію, співробітництво. 

Спеціальні 
(фахові, 

предметні) 
компетентності 

СK01. Здатність до оволодіння та розвитку методології наукової, 

педагогічної та управлінської діяльності. 

СK02. Здатність науково обґрунтовувати, розробляти та здійснювати 

експертизу нормативно-правових актів, аналітичних довідок, 

пропозицій, доповідей. 

СK03. Здатність забезпечувати належний рівень якості 

наукових/науково-методичних продуктів, послуг чи процесів. 

СK04. Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично 

оцінювати стратегічні напрями розвитку на загальнодержавному, 

регіональному, місцевому та на рівні організації. 

СK05. Здатність ініціювати, організовувати та керувати інноваційними 

проектами на різних рівнях публічного управління та адміністрування. 

СK06. Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких 

колективів з вирішення наукових і науково-освітніх завдань. 

СK07. Здатність розробляти та проводити комунікативні заходи задля 

забезпечення громадської підтримки прийняття управлінських рішень 

на всіх рівнях публічного управління та адміністрування. 

СK08. Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики 

електронного урядування та електронної демократії до потреб сталого 

розвитку. 

СK09. Здатність застосовувати, розробляти й удосконалювати сучасні 

технології, в тому числі адміністративно-управлінські, інформаційно-

комунікаційні технології, в управлінській, адміністративній, науковій 

та освітній (педагогічній) діяльності. 

СK10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення, в тому 

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

СK11. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій 

щодо вдосконалення публічного управління та адміністрування. 
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СК12. Здатність застосовувати основи педагогіки та 

психології в освітньому процесі в закладах вищої освіти.  

СК13. Здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проекти на 

різних рівнях публічного управління та адміністрування. 

7 – Програмні результати навчання 

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

наукових знань, ідентифікувати теоретичні й практичні проблеми з публічного 

управління та адміністрування. 

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

освітній (педагогічній) діяльності. 

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

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

управління та адміністрування. 

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

освітній (педагогічній) і професійній діяльності. 

5. Знати основні засади наукового менеджменту, управління науковими проектами, 

реєстрації прав інтелектуальної власності. 

6. Уміти визначати, оцінювати й обґрунтовувати пріоритетні напрями сталого 

розвитку на різних рівнях публічного управління та адміністрування. 

7. Уміти розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного 

урядування та електронної демократії до потреб сталого розвитку. 

8. Уміти готувати проектні запити на фінансування наукових досліджень, 

розробляти програмні документи (стратегії, програми, концепції) виходячи із аналізу 

зарубіжного досвіду, оцінки правового і ресурсного забезпечення та добору адекватних 

механізмів розвитку публічного управління та адміністрування. 

9. Уміти розробляти проекти законодавчих та нормативних актів, передбачаючи 

правові та соціально-економічні ризики та наслідки запроваджених правових норм.  

10.  Уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи до управління та 

адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації 

організаційних структур управління на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування. 

11.  Уміти отримувати науково-прикладні результати, які сприяють розв’язанню 

важливої теоретичної або прикладної проблеми в галузі публічного управління та 

адміністрування, що мають загальнонаціональне або світове значення. 

12. Ініціювати, розробляти та організовувати впровадження інноваційних проектів на 

різних рівнях публічного управління та адміністрування. 

13. Розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження кращих 

вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічного управління та інших 

організацій публічної сфери. 

14. Розробляти та викладати спеціальні навчальні дисципліни з питань публічного 

управління та адміністрування у закладах вищої освіти 
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8– Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Забезпечується науково-педагогічними працівниками 

кафедри управління охороною здоров'я та публічного 

адміністрування, практиками публічного управління та 

управління охороною здоров'я, передусім які мають 

науковий ступінь з державного управління. З метою 

підвищення фахового рівня всі НПП регулярно 

проходять стажування, в т.ч. закордонні.  

У реалізації програми також можуть брати участь 

зарубіжні науково-педагогічні працівники та експерти. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Визначається вимогами до матеріально-технічного 

забезпечення та відповідає усім ліцензійним вимогам 

щодо надання освітніх послуг у сфері вищої світи і є 

достатнім для забезпечення якості освітнього процесу 

Інформаційне та навчально-
методичне забезпечення 

Визначається положенням про організацію освітнього 

процесу та відповідає ліцензійним вимогам, щодо 

підготовки фахівців зі спеціальності 281 "Публічне 

управління та адміністрування"  має актуальний 

змістовний контент, базується на сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологіях. Зокрема, в 

Академії наявні: 

– навчальні приміщення та комп’ютерні аудиторії; 

– бібліотека, читальні зали; 

– точки бездротового доступу до мережі «Інтернет»; 

– мультимедійне обладнання; 

– приміщення для науково-педагогічних працівників; 

– гуртожитки та ін. 

9– Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність 

Національна кредитна мобільність здійснюється у 

рамках угод про академічну мобільність для проведення 

досліджень в університетах та наукових установах 

України. До керівництва науковою роботою здобувачів 

можуть бути залучені провідні фахівців університетів 

України на умовах індивідуальних договорів.  

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Забезпечується відповідно до укладених угод та 

меморандумів із зарубіжними закладами вищої освіти та 

у рамках Програми ЄС Еразмус+ за напрямом КА1: 

Навчальна (академічна) мобільність  

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Навчання іноземних слухачів здійснюється з 

урахуванням специфіки країн їх постійного перебування 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ  

2.1. Компоненти освітньої складової освітньо-наукової програми та їх 

логічна послідовність 

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки здобувачів 

третього   (доктор   філософії)   рівня   вищої   освіти   за    спеціальністю   281 

«Публічне управління та адміністрування» має 60 кредитів ЄКТС, із них: 

обов’язкова компонента (ОК) – 45 кредитів ЄКТС, вибіркова – 15. 

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії 

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» включає п’ять 

елементів, що передбачають набуття аспірантом таких компетентностей 

відповідно до Національної рамки кваліфікацій: 

– здобуття глибинних знань зі спеціальності (10 кредитів); 

– оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями (10 

кредитів); 

– набуття універсальних навичок дослідника (10 кредитів); 

– здобуття мовних компетентностей (8 кредитів); 

– педагогічна практика (7 кредитів); 

– здобуття спеціалізованих концептуальних компетентностей за вибором 

аспіранта (15 кредитів). 

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» включає обов'язкові 

компоненти, до яких входять дисципліни оволодіння загальнонауковими 

(філософськими) компетентностями ("Гносеологія та аксіологія публічного 

управління", " Методологія, методи та дизайн наукового дослідження"), 

дисципліни здобуття глибинних знань зі спеціальності ("Стратегування 

публічного управління", "Моделювання інновацій у публічному управлінні"),  

дисципліни набуття універсальних навичок дослідника ("Управління 

науковими проектами та програмами", "Психолого-педагогічні технології та 

методика навчання дорослих", " Інформаційні технології та системний аналіз 

матеріалів наукових досліджень", "Педагогічна практика") та дисципліни 

здобуття мовних компетентностей ("Академічна іноземна мова", "Академічний 

мовний дискурс у публічному управлінні"). 

Вибіркові компоненти програми затверджуються щороку відповідно до 

результатів вибору здобувачів. 

Педагогічна практика аспіранта за спеціальністю 281 «Публічне управління 

та адміністрування» передбачає розроблення науково- методичного 

забезпечення навчальних занять та їх проведення. 
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Код 
н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми 
Кількість 
кредитів 

Підсумковий 
контроль 

2.2. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

1.1. Цикл оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями 

ОК1 Методологія, методи та дизайн наукового дослідження 4 Екзамен  

ОК2 Гносеологія та аксіологія публічного управління 5 Екзамен  

1.2. Цикл здобуття глибинних знань зі спеціальності 

ОК3 Моделювання інновацій у публічному управлінні 4 Екзамен  

ОК4 Стратегування публічного управління 4 Екзамен  

1.3. Цикл набуття універсальних навичок дослідника 

ОК5 Управління науковими проектами та програмами 4 Екзамен  

ОК6 Психолого-педагогічні технології та методика навчання 
дорослих 

4 Залік  

ОК7 Інформаційні технології та системний аналіз матеріалів 
наукових досліджень 

4 
Залік  

ОК8 Педагогічна практика 7 Залік  

1.4. Цикл здобуття мовних компетентностей 

ОК9 Академічна іноземна мова 5    

ОК10 Академічний мовний дискурс у публічному управлінні 4  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 45 кредитів ЄКТС 

2.3. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО- НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

2.1. Цикл спеціалізованих концептуальних компетентностей 

ВК1 Теорія та історія публічного управління 5* Залік 

ВК2 Організаційно- правові засади державного управління 5 Залік 

ВК3 Державна політика: аналіз та механізми її впровадження 5 Залік 

ВК4 Місцеве самоврядування   та муніципальний менеджмент 5 Залік 

ВК5 Кадрова політика та державна служба 5 Залік 

ВК6 Державне регулювання економіки та економічна політика 5 Залік 

ВК7 Державні фінанси і бюджетний процес 5 Залік 

ВК8 Публічне управління в сфері охорони здоров'я 5 Залік 

ВК9 Професійна етика та ділові комунікації 5 Залік 

ВК10 Державна гуманітарна та соціальна політика  5 Залік 

ВКNN - - - - - - - - - - - - - - - -  5 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 15 кредитів ЄКТС 

Загальний  обсяг освітньо-наукової програми 60 кредитів ЄКТС 

* Здобувач самостійно обирає із запропонованих кафедрою, або самим здобувачем три 
вибіркові дисципліни за профілем дисертації загальним обсягом 15 кредитів 
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2.2 Структурно-логічна схема освітнього процесу 

Код 
н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми 
кількість 

годин 
Підсумковий  

контроль 

І курс, І семестр  

ОК1 Методологія, методи та дизайн наукового дослідження 90  

ОК2 Гносеологія та аксіологія публічного управління 150 Екзамен 

ОК9 Академічна іноземна мова 90  

ОК10 Академічний мовний дискурс у публічному управлінні 120 Екзамен 

Усього за семестр 450 

І курс, ІІ семестр  

ОК1 Методологія, методи та дизайн наукового дослідження 30 Екзамен 

ОК3 Моделювання інновацій у публічному управлінні 120 Екзамен 

ОК4 Стратегування публічного управління 120 Екзамен 

ОК6 Психолого-педагогічні технології та методика навчання 
дорослих 

120 Залік 

ОК9 Академічна іноземна мова 60 Екзамен 

Усього за семестр 450 

ІІ курс, ІІІ семестр  

ОК5 Управління науковими проектами та програмами 120 Екзамен 

ОК7 Інформаційні технології та системний аналіз матеріалів 
наукових досліджень 

120 Залік 

ОК8 Педагогічна практика 210 Залік 

Усього за семестр 450 

ІІ курс, ІV семестр  

ВКNN Дисципліна за вибором здобувача 150 Залік 

ВКNN Дисципліна за вибором здобувача 150 Залік 

ВКNN Дисципліна за вибором здобувача 150 Залік 

Усього за семестр 450 

Усього за курс 1800 
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3.1. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК (за 8-м рівнем, докторський) 

 

К
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а
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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  

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  

СК10   К1 АВ2 

СК11  Ум2  АВ2 
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3.2. Матриця відповідності 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, 
ідентифікувати теоретичні й практичні проблеми з 
публічного управління та адміністрування. 

+ №1,2 №3 

2. Знати та дотримуватися основних засад 
академічної доброчесності у науковій і освітній 
(педагогічній) діяльності. 

+ №1,5 №3 

3. Знати та уміти застосовувати загальні та 
спеціальні методи наукового пізнання, закони, 
закономірності та принципи управління для 
розв'язання проблем публічного управління та 
адміністрування. 

+ №2 №1,2,1

1 

4. Уміти застосовувати сучасні інформаційні 
технології та інструменти в науковій, освітній 
(педагогічній) і професійній діяльності. 

+ №4 № 

6,7,9 

5. Знати основні засади наукового менеджменту, 
управління науковими проектами, реєстрації прав 
інтелектуальної власності. 

+ №5 №5,6,1

0 

6. Уміти визначати, оцінювати й обґрунтовувати 
пріоритетні напрями сталого розвитку на різних 
рівнях публічного управління та адміністрування. 

+ №2 №4,5,8 

7. Уміти розробляти нові підходи та адаптувати 
кращі практики електронного урядування та 
електронної демократії до потреб сталого розвитку. 

+ №2,3 №4,8 

8. Уміти готувати проектні запити на 
фінансування наукових досліджень, розробляти 
програмні документи (стратегії, програми, концепції) 
виходячи із аналізу зарубіжного досвіду, оцінки 
правового і ресурсного забезпечення та добору 
адекватних механізмів розвитку публічного 
управління та адміністрування. 

+ №3 №2,5,11 

9. Уміти розробляти проекти законодавчих та 
нормативних актів, передбачаючи правові та 
соціально-економічні ризики та наслідки 
запроваджених правових норм. 

+ №4 №2,3,7,10 

10. Уміти адаптувати й застосовувати сучасні 
моделі/підходи до управління та адміністрування, а 
також міжнародний досвід при проектуванні та 
реорганізації організаційних структур управління на 
різних рівнях публічного управління та 
адміністрування. 

+ №2,5 №4,8,9,10,

11 

11. Уміти отримувати науково-прикладні 
результати, які сприяють розв’язанню важливої 
теоретичної або прикладної проблеми в галузі 
публічного управління та адміністрування, що мають 

+ №1,2,5 №3,9,11 
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загальнонаціональне або світове значення. 

 

4. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

№ 
п/п 

Обов’язкові результати наукової 
діяльності аспіранта 

Одиниць 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

1 Рукопис дисертації (або видана монографія) 1 145 

2 

Наукова стаття в періодичних наукових виданнях 

інших держав, які входять до Організації 

економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу, із наукового напряму, за 

яким підготовлено дисертацію здобувача* 

1 5 

3 

Статті в наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України 

(замість однієї статті може бути зараховано 

монографію або розділ монографії, опублікованої 

у співавторстві) 

3 9 

4 
Тези доповідей на науково-комунікативних 

заходах (конференції, форуми, симпозіуми, 
науково-методологічні семінари і т. ін.) 

5 10 

5 Науково-дослідні роботи 1 5 

6 
Довідки (акти) про практичне впровадження 
результатів дослідження 

3 6 

Усього: 180 кред. ЄКТС 

 

* Вимоги до висвітлення основних наукових результатів дисертації 

визначаються та можуть бути змінені відповідно до чинних нормативно-

правових актів 
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5. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) 

РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Протягом строку навчання в аспірантурі здобувач зобов’язаний виконати всі 

вимоги освітньо-наукової програми, а також провести власне наукове 

дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або 

практичне значення, і захистити дисертацію. 

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється 

на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. 

Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим 

керівником.Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання 

аспірантом його індивідуального навчального плану та індивідуального плану 

наукової роботи. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним 

розгорнутим дослідженням, що пропонує вирішення актуального наукового 

завдання у сфері публічного управління та адміністрування, результати якого 

становлять оригінальний внесок у суму знань галузі 28 «Публічне управління та 

адміністрування» та оприлюднені у відповідних публікаціях. 

Дисертаційна робота має бути розміщена на сайті НМАПО. 

Дисертаційна робота має відповідати усім вимогам, установленим 

законодавством (Вимоги до дисертації та умови атестації здобувачів вищої 

освіти визначаються МОН України та можуть бути змінені відповідно до 

чинних нормативно-правових актів). 

Оцінка з дисциплін виставляється у "Відомість обліку успішності" та 

складається з урахуванням результатів семестрового контролю і оформлюється за 

національною системою, за 100-бальною шкалою та за шкалою ЕСТS:  
 

100-
бальна 
система 

Оцінка  
ЕСТS 

Оцінка за національною системою 
екзамен, 

диференційований залік залік 

90-100 A відмінно 

 
 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано 
з можливістю повторного 

складання 

1-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 
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6. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 

 

 ОК1 ОК 2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 

ІК + +  + + + + +   

ЗК 1 + + + + + + + +   

ЗК2   + +  + + + + + 

ЗК3 + + + + + +  +   

ЗК4 + + + + + + + + + + 

ЗК5 +  + + + +     

СК 1   + + + + + + + + 

СК 2  + + + + + + +   

СК 3 +   + + +  +   

СК 4 + +  + + +  +   

СК 5  + + + + + + + + + 

СК 6  +  +    +   

СК 7 + +  + + +  + +  

СК 8  +  + +   +   

СК 9 +  + + + +  +   

СК 10  + + + +   +   

СК 11 +  +  + + + + +  
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 ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 ВК5 ВК6 ВК7 ВК 8 ВК9 ВК10 

ІК + + + +  + +  + + 

ЗК 1  + + +  + + + + + 

ЗК2  +   + + + + + + 

ЗК3  + + + +  + +  + 

ЗК4 + + + + + + + + + + 

ЗК5  + + + + + + +   

СК 1 + +  + +  + + + + 

СК 2 + + + + + + + + + + 

СК 3  + + + +   +  + 

СК 4 + + + + + + + +  + 

СК 5 + + + + +  + + + + 

СК 6 + + + +   +    

СК 7 + + + + +  + +  + 

СК 8 + + + + + + + +  + 

СК 9 + + + +  + + +  + 

СК 10 + + + + + + + +   

СК 11     +    + + 

 

 
 
 


