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Бiлоцеркiвського нацiонального а грарного yrriBepcиTeTy
ПеРШОГО (баКалаврського) рiвшя вишцоТ освiти за сшецiальнiстю

281 <Публiчне управлitl ня та адм i HicTpyвa IIня>
ГаЛУЗi ЗIIан Ь 28 <IIуб"lt iч lle yll ра BLli rl tIя,|,а адмi lt icтpyBa tI Il я)
. .JO

ЗДiЙЬнення реформ в YKpaTHi у сферi lrублiчного упраI]Jtiння вiдповiдно
до свропейських стандартiв передбачас Тх якiсне кадроtsе забезпечення. На
сьогоднi icHyc ряд реформ, що стосуються rlублiчноТ сфери, i, зокрема
дiяльностi органiв мiсцевог,о самовря/lуваIIIJЯ зi с1,I]ореl.lIIя об'с/lнаIIих
територiаJIьFIих громад, якi вимагаIо,l,ь висококва",riсрiковаIIих KaltpiI], як }Ia
етапi iх провелеFIня ,гак i полаJIьIUоI,о фуrrкrliоttувашtlя реформоваIiих вла/lних
iнститутiв. Наразi це перш за все стосуеться реформи дlеце}Iтралiзацii,
оскiльки однiею з головних iT проблем € нестача висококвалiфiкованих
професiоналiв. Тому перед вiтчизняними навчальними закладами постае
завдання щодо пiдготовки вiдповiдних фахiвцiв.

БiЛОЦеРКiвський нацiональлtий аграрний унiверси,ге,г, як tlо,гуrкний
науково-освiтr-riй центр здiйснrос гti.,1гоr:овку фахiвшiв за сllеtliа,,tьlliс,гю
<[IУбЛiЧНе Управлiння та адмirriструваtlltя). У rlос,гiйrriй сrriвrrрацi з
стейхолдерами, науково-педагогiчнi працiвники кафедри публiчного
управлiння, адмiнiстрування та мiжнаролrrоТ екогtомiки наIIоJIеI,JIиво
працIою,I,Ь Llад удоскоIlаJIеIJняМ освi,ггrьоТ про],рами гti/tl,о,гоlзки з.цобувачiв
вищот освiти, доповI]юtочи tT дисциlt.lliIIами, tllo ttaйбi.llbtll за,гребуваrri на
ринку rrрацi ,га вiдцповiлаю,гь t,tиHilrtHiM вимоl.ам.

Прелст,авлена на рецензування освi,гttя
28 1 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування)),
нацiлена на пiдготовку високопрофесiйних,
публiчного сектору, спроможних розробляти,
державну полiтику, творчо, ефективt-ло i
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rIpoI,paмa зi сttеtliа"тtьнос,гi
вiдгrовiдае чинFIого с,гандар,гу
вiдповiдальних кадрiв дJIя
аналiзувати i реалiзовува,ги
резуJIьта,гивI]о виконувати

управлiнськi функцii.
НаВЧальнi дисциплiни, що вклtоченi ло обов'язковоТ та вибiрковоТ

компоненти opicHToBaHi на акту€шьнi напрями розвитку суспiльства в

РаМКаХ ЯКИХ МОЖЛИВа ПоДальша фахова дiяльнiсть здобувачiв вищоi освiти.
ТОбТО, ПРОГрама opieHToBaнa на реальнi завдання ,га спiвпраLlю з публiчними
установами та роботодавцями.

Загалом, освiтня програма <I1уб,rliчrrе уrIравJliнrtя та аl(мirtiс,груванI{я> зi
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<l1Ублiчне управлiння та адмiнiстрування)) першого (бакалаврського) рiвня
вищоi освiти може бут истана у ocBiтHboмy }Iроцесi д.ltя rtiдlг,о,говки
здобувачiв виrцоТ ocf заочноi форм нав IIя.
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