
РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-професійну програму

«Публічне управління та адміністрування» 
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування 

в Харківському національному агарному університеті ім. В.В. Докучаєва

Створення дієвого механізму формування безпечного та 
комфортного середовища для життя людини можливе за умови підготовки 
професійних управлінців, які здатні приймати якісно нові рішення, управляти 
іноваціями та зміами, володіють комуюкативними навичками. Реалізувати 
таке завдання може фахова підготовка державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування.

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та 
адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищоії освіти за 
спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 
28 Публічне управління та адміністрування розроблена групою 
забезпечення зі спеціальності Харківського національного агарного 
університету ім. В.В. Докучаєва і спрямована на надання здобувачам 
вищої освіти кваліфікації бакалавр публічного управління та 
адміністрування. При розробці програми враховано передовий науковий 
та педагогічний досвід, проведено консультацій з фахівцями-практиками 
та потенційними роботодавцями.

Метою освітньо-професійноії програми «Публічне управління та 
адміністрування» є професійна шдготовка публічних службовців, здатних 
розв'язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 
публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що 
передбачае застосування теорій та наукових методів і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. При цьому акцент зроблено на 
поглибленому вивченні специфіки функціонування публічне управління та 
адміністрування в умовах децентралізацій влади та на підготовці фахівців 
для цієї сфери.

Освітньо-професійною ч програмою заявлено використання в 
навчальному процесі достатнього спектру сучасних освітніх технологій. 
Зазначене кадрове, матеріально-технічне, інформаційне та 
навчально-методичне забезпечення освітньо-професійноії програми 
відповідає чинним вимогам.

Програмні компетентності, вказані в освітньо-професійній програмі



«Публічне управління та адміністрування», визначені виходячи із видів і 
завдань діяльності у сфері публічного управління та адміністрування. 
Вони розподілені на ітегральну, загальні та спеціальні (фахові) 
компетентності, які поглиблюють та деталізують зміст підготовки бакалаврів 
публічного управління та адміюстрування згідно запропонованої освітньо- 
професійної програми. Спеціальні компетентності носять практичний 
характер і можуть бути використані майбутніми фахівцями у професійній 
діяльності, а саме у сфері публічного управління та адміністрування. Разом з 
тим, з метою більш якісної реалізації загальної компетентності «Здатність 
реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні» пропонуємо посилити правову підготовку 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за рахунок 
введення до освітньо-професійної програми дисципліни «Адміністративне 
право».

Послідовність вивчення навчальних дисциплін, перелік та обсяг 
навчальних дисциплін обов'язкової частини, що представлені в освітньо- 
професійній програмі «Публічне управління та адміністрування», 
відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне 
управління та адміністрування та покликані сприяти забезпеченню 
відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних 
роботодавців (стейкхолдерів).
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