
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 НАУ ім. В.В. Докучаєва

В умовах сьогодення на ринку праці є нагальна потреба у фахівцях, 
які володіють управлінськими навичками, необхідними для надання 
адміністративних послуг у публічній сфері, ознайомлені з принципами, 
функціями та етикою службової діяльності в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування, здатних організувати та очолити 
громадську діяльність, спрямовану на реалізацію соціально значущих 
проектів.

Одним із шляхів її забезпечення є отримання освіти в галузі 
публічного управління та адміністрування.

Освітньо-професійну програму «Публічне управління та 
адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі 
знань 28 «Публічне управління та адміністрування» розроблено групою 
забезпечення Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 
Докучаєва і спрямовано на надання здобувачам вищої освіти кваліфікації 
бакалавр публічного управління та адміністрування.

При розробленні програми враховано передовий вітчизняний та 
зарубіжний науково-педагогічний досвід, проведено консультації з 
фахівцями-практиками та потенційними роботодавцями.

Метою освітньо-професійної програми «Публічне управління та 
адміністрування» є професійна підготовка службовців для публічної 
сфери, здатних виконувати спеціалізовані завдання та розв'язувати 
практичні проблеми публічного управління, що передбачає застосування 
положень сучасної теорії та методів публічного управління в умовах 
зростання невизначеності. При цьому, акцент зроблено на поглибленому 
вивченні здобувачами вищої освіти специфіки місцевого самоврядування 
та його трансформації в процесі децентралізації влади.

Особливістю програми є забезпечення тісної співпраці з органами 
місцевого самоврядування (сільськими, селищними, міськими, 
районними, обласними радами) та іншими організаціями публічної сфери 
щодо теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти, яка 
дозволяє опанувати сучасними технологіями публічного управління на 
державному, регіональному та місцевому рівні.



Освітні технології, що запропоновано до використання, спрямовано 
на формування програмних компетентностей згідно з вимогами 
освітньо-професійної програми.

Компетентності та програмні результати навчання, що зазначені в 
освітньо-професійній програмі «Публічне управління та 
адміністрування», визначено виходячи з видів і завдань діяльності у 
сфері публічного управління та адміністрування. Зміст загальних та 
спеціальних (фахових) компетентностей поглиблює та деталізує зміст 
підготовки бакалаврів публічного управління та адміністрування 
відповідно до запропонованої освітньо-професійної програми.

Якість змістовної складової компонент освітньо-професійної 
програми не викликає сумніву. Обов'язкові компоненти освітньо- 
професійної програми «Публічне управління та адміністрування» 
розкривають сутність актуальних на сьогодні проблем у сфері 
публічного управління та адміністрування, їх перелік, як правило, 
логічний та послідовний. З метою більш якісного досягнення 
програмного результату навчання «Знати основи електронного 
урядування» пропонуємо розглянути можливість введення до освітньо- 
професійної програми обов’язкової компоненти «Електронні послуги».

У цілому розроблена освітньо-професійна програма «Публічне 
управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» відповідає першому 
(бакалаврському) рівню вищої освіти, а її реалізація дозволяє 
сформувати компетентності, потрібні для успішного вирішення 
професійних завдань та забезпечити відповідність програмних 
результатів навчання запитам потенційних роботодавців 
(стейкхолдерів).


