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Розвиток незалежної та суверенної України зумовив еволюцію місцевої 
влади, основним завданням якої на нинішньому етапі децентралізації є якісне 
надання адміністративних та публічних послуг населенню. Децентралізація 
сучасної системи державного управління, а також реформування місцевого 
самоврядування визначають необхідність підготовки управлінців нового 
формату, здатних креативно мислити та приймати виважені стратегічні 
публічно-управлінські рішення. Формування ефективного механізму 
підготовки таких фахівців має ґрунтуватися на синтезі знань, умінь і навичок, 
що передбачає засвоєння теоретичних знань і оволодіння методичним 
інструментарієм публічного управління та адміністрування.

Білоцерківський національний аграрний університет -  відомий в Україні 
освітній центр з потужним науково-педагогічним потенціалом, сучасною 
матеріально-технічною базою, що з 2015 року здійснює підготовку фахівців з 
публічного управління та адміністрування. З цією метою, задля відповідності 
теоретичної підготовки фахівців бакалаврату галузі знань «Публічне 
управління та адміністрування» вимогам сьогодення, після консультацій з 
роботодавцями, представниками здобувачів вищої освіти та іншими 
стейкхолдерами -  освітньо-професійна програма щорічно удосконалюється.

Подана на рецензування освітньо-професійна програма «Публічне 
управління та адміністрування», відповідає вимогам СВО і націлена на 
підготовку професійних, компетентних, конкурентоспроможних фахівців для 
сфери публічного управління та адміністрування, здатних використовувати 
набуті знання на практиці, системно застосовувати вміння, набуті навички та 
компетентності для досягнення поставлених цілей та вирішення складних 
завдань у сфері професійної діяльності.

Освітньо-професійна програма чітко визначає вимоги щодо рівня освіти 
осіб, які можуть розпочати навчання за нею; містить перелік навчальних 
дисциплін, має чітку логіку послідовності їх вивчення та визначає кількість 
кредитів ЄКТС, необхідних для її виконання, а також -  визначає очікувані 
результати навчання, яких повинен досягти здобувач першої ланки вищої 
освіти -  бакалавр. Перелік дисциплін, періоди навчальної і виробничої 
практики доповнюють чітко сформульовані результати навчання та 
компетентності випускника бакалаврату зі спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування». Вдале поєднання обов’язкової і вибіркової 
компоненти у ОПП спрямовано на виховання у майбутніх фахівців стійкої 
потреби до саморозвитку та самовдосконалення як професіоналів високого 
рівня компетентності та відповідальності.



Перевагами даної освітньо-професійної програми є те, що навчальні 
дисципліни, які включені до обов’язкової та вибіркової компоненти ОПП 
орієнтовані на формування у здобувачів вищої освіти системних та 
комплексних уявлень щодо протікання процесів у публічній сфері та 
використання належних управлінських інструментів впливу на ці процеси для 
досягнення суспільно-корисних цілей. До позитивних аспектів ОПП можна 
віднести і сформовану у освітньо-професійній програмі систему практики, яка 
дає можливість максимально наблизити навчання до виробничих та 
управлінських структур, що сприятиме максимальній конвертації набутих 
знань у формування потенціалу соціальної позиції майбутнього фахівця у сфері 
публічного управління та адміністрування.

Відзначаючи усі позитивні складові та чинники даної освітньо- 
професійної програми, на наш погляд, бажано було б розширити перелік 
вибіркових дисциплін для поглибленого розуміння сутності та впливу 
поведінкової економіки на процеси публічного управління. Наприклад, йдеться 
про такі вибіркові дисципліни як: «Сучасні теорії поведінкової економіки», 
«Соціалізація економіки», які б забезпечили комплексне, системне розуміння 
суспільного розвитку та усвідомлення ролі людского капіталу у професійній 
діяльності фахівця у сфері публічного управління та адміністрування.

Загалом, освітньо-професійна програма «Публічне управління та 
адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідає вимогам СВО і може 
бути використана у освітньому процесі для підготовки здобувачів вищої освіти 
денної та заочної форм навчання.
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