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У зв’язку з проведеним опитуванням студентів освітніх програм «Парламентаризм 

та парламентська діяльність» (денна та заочна форми навчання) спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» та  нагальною необхідністю посилення 

підготовки фахівців у сфері безпекових питань, прогнозування політичних та 

економічних ризиків, ефективних зв’язків з громадськістю та бізнесових організацій, 

діяльність яких спрямована на повоєнну відбудову України, доцільним є заміна однієї 

дисципліни вільного вибору з переліку іншою: «Антикризовий менеджмент» (3 кредити) 

на «Менеджмент у сфері громадської діяльності та волонтерства»  

 

 
ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ  

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1. Перелік компонент ОНП 

Код н/д Компоненти освітньо-наукової програми  

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна 

робота) 

К-cть 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові навчальні дисципліни  

ОК. 1 Інститути держави і громадянського суспільства 

в Україні 

4,0 

 

іспит 

ОК. 2 Публічна політика 3,0 залік 

ОК. 3 Генеза та еволюція парламентаризму 4,0 іспит 

ОК. 4 Парламентаризм у системі публічного управління 4,0 іспит 

ОК. 5 Теорія і практика представницької демократії 4,0 іспит 

ОК. 6 Професійна та корпоративна етика 4,0 залік 

ОК. 7 Психологія і педагогіка вищої школи  3,0 залік 

ОК. 8 Методологія та організація наукових досліджень 

з основами інтелектуальної власності 

4,0 іспит 

ОК. 9 Державна політика запобігання та протидії 

корупції 

3,0 іспит 

ОК. 10 Державне та місцеве бюджетування 4,0 іспит 

ОК. 11 Методика викладання у вищій школі 3,0 залік 

ОК. 12 Національна безпека 3,0 залік 

ОК. 13 Інформаційна та кібернетична безпека у 

державному управлінні 

4,0 залік 

ОК. 14 Міжнародний парламентаризм (англійською 

мовою) 

5,0 

 

іспит 

ОК. 15 Стратегічне управління 3,0 залік 

ОК. 16 Ораторська майстерність публічного управлінця 4,0 іспит 

ОК. 17 Адміністративне право 3,0 залік 

ОК. 18 Глобалізаційні виклики (англійською мовою)  4,0 іспит 

ОК. 19 Асистентська практика  6,0 диф.залік 

ОК. 20 Науково-дослідна практика 4,0 диф. залік 

ОК. 21 Науково-виробнича практика 4,0 диф. залік 

ОК. 22 Кваліфікаційна робота магістра  10,0 захист 

 Загальний обсяг обов’язкових компонент: 90  

1. Дисципліни вільного вибору студента 
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1.2. Вибір з переліку (студент обирає один блок дисциплін і по одній дисципліні з 

кожного вибіркового блоку, а також  згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок 

реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

права на вільний вибір дисциплін» - має безумовне право обрати навчальні дисципліни з 

обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого 

рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм 

іншого рівня) 

Блок дисциплін «Технології парламентської діяльності» 

БД.1.1 Парламентські процедури та законотворчий 

процес  

4,0 іспит 

БД.1.2 Виборче право та виборчий процес 4,0 іспит 

БД.1.3 Лобізм у парламентській діяльності 4,0 іспит 

БД.1.4 Інноваційний менеджмент  4,0 іспит 

Блок дисциплін «Комунікації в парламентській діяльності» 

БД.2.1 Комунікаційний менеджмент 4,0 іспит 

БД.2.2 Політичні еліти і лідерство 4,0 іспит 

БД.2.3 Управління конфліктами  4,0 іспит 

БД.2.4 Політико-управлінська культура  4,0 іспит 

Дисципліни вільного вибору  
(студент обирає одну дисципліну з кожного вибіркового блоку) 

Вибірковий блок 1 

ВБ.1.01 GR-технології в публічному управлінні 4,0 іспит 

ВБ.1.02 Сучасні техніки реалізації представницької  

демократії 

4,0 іспит 

Вибірковий блок 2 

ВБ.2.01 Менеджмент у сфері громадської діяльності та 

волонтерства Антикризовий менеджмент 

3,0 залік 

ВБ.2.02 Репутаційний менеджмент (англійською мовою)  3,0 залік 

Вибірковий блок 3  

ВБ.3.01 Політичний менеджмент і маркетинг 4,0 іспит 

ВБ.3.02 Time-менеджмент (англійською мовою) 4,0 іспит 

Вибірковий блок 4  

ВБ.4.01 Форми місцевої демократії 3,0 залік 

ВБ.4.02 Соціальна відповідальність 2 3,0 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 30  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 

ПРОГРАМИ 

120  

 
 


