




ВІДГУК
на освітньо-професійну програму 

“Публічне управління та адміністрування” 
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

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

Державного закладу вищої освіти “Університет менеджменту освіти” 
Національної академії педагогічних наук України

Підготовка фахівців у галузі публічного управління та адміністрування, які є 

спроможними до розв’язання складних проблем суспільного розвитку та організації 

належного врядування, є одним з ключових завдань державотворення. Саме з цим 

завданням пов’язана мета освітньо-професійної програми “Публічне управління та 

адміністрування” Державного закладу вищої освіти “Університет менеджменту 

освіти” Національної академії педагогічних наук України, зокрема забезпечення 

формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, необхідних для розв’язання 

складних завдань і проблем у сфері публічного управління та адміністрування.

Предметна область, базові підходи до викладання та навчання, оцінювання, 

загальні і спеціальні компетентності, результати навчання та інші складові освітньо- 

професійної програми відповідають Стандарту вищої освіти та забезпечують 

досягнення поставленої мети.

Структура дисциплін освітньо-професійної програми та їх послідовність є 

логічними й дозволяють здобувачам вищої освіти набути системні знання та вміння 

для ефективної публічно-управлінської діяльності. Назви дисциплін чітко 

кореспондуються із задекларованими програмними результатами навчання.

Підготовка здобувачів передбачає проходження ними переддипломної 

практики, що сприяє проведенню магістерських досліджень з урахуванням 
практичних знань.

Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів також забезпечується вибором 

варіативних дисциплін з усіх освітніх програм університету, що також є перевагою 
програми.

Ресурсне та кадрове забезпечення реалізації програми відповідає вимогам.
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Отже, освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та 

адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” 

Державного закладу вищої освіти “Університет менеджменту освіти” 

Національної академії педагогічних наук України відповідає вимогам законодавства, 

сучасної практики державотворення та забезпечує належний рівень підготовки 

висококваліфікованих фахівців -  магістрів публічного управління та адміністрування 

для роботи на посадах в центральних і місцевих органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, структурах недержавних суб’єктів громадянського 

суспільства та громадських організацій, підприємствах, установах і організаціях 

державної і комунальної форм власності, а також управлінських і адміністративних 

посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Професор кафедри громадського здоров’я 
та управління охороною здоров’я 
Харківського національного медичного 
університету, доктор наук з державного 
управління, професор













ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Публічне управління та 
адміністрування» другого (магістерського) освітнього рівня вищої 
освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 
освітньої кваліфікації «магістр публічного управління та 
адміністрування» ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» Національної академії педагогічних наук України

Започаткована проектною групою кафедри публічного управління і 
проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту і 
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» освітньо-професійна 
програма для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти 
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 
28 «Публічне управління та адміністрування», розроблена у відповідності до 
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 04 серпня 2020 р. № 1001.

Актуальність та необхідність розробки такої програми обумовлюється 
новими викликами щодо: 1) побудови ефективної та підзвітної суспільству 
системи публічного управління, яка реалізує права та задовольняє потреби 
громадян, забезпечує сталий розвиток держави та зростання якості життя; 
2) подальшої професіоналізації публічної служби, удосконалення 
управління персоналом в органах публічної влади тощо. Так, представлена 
освітньо-професійна програма є актуальною.

Детальне ознайомлення з програмою свідчить про її відповідність 
встановленим вимогам, комплексний характер, раціональне співвідношення 
обов’язкових та вибіркових компонент навчальних дисциплін, урахування 
передового зарубіжного та вітчизняного досвіду підготовки управлінців у сфері 
публічного управління та адміністрування. Зміст освітньо-професійної програми 
має чітку структуру; освітні компоненти, включені до програми, становлять 
логічну та взаємопов’язану систему і в сукупності дають можливість досягти 
заявлених цілей та програмних результатів навчання.

У програмі визначені відповідні вимоги до ресурсного забезпечення, що 
сприятиме високій якості освітнього процесу та отриманню здобувачами 
запланованих програмних результатів навчання.

Освітньо-професійна програма зорієнтована на досягнення результатів 
навчання, визначених стандартом вищої освіти, що забезпечить формування 
вмінь та навичок щодо:

- з’ясування здобувачами освіти теоретичних та прикладних засад 
розробки й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття 
управлінських рішень;

- вирішення складних задач публічного управління та адміністрування, а 
також, розробки проектів нормативно-правових актів у даній суспільній сфері;



- узагальнення основних засад національної безпеки, попередження 
викликів і загроз національним інтересам України в межах своєї професійної 
компетенції;

- використання сучасних статистичних методів, моделей, цифрових 
технологій, спеціалізованого програмного забезпечення для розв’язання 
складних задач публічного управління та адміністрування;

- визначення пріоритетних напрямів впровадження електронного 
урядування та розвитку електронної демократії;

- здійснення ефективного управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 
проектами, змінами, якістю, застосовування сучасних моделей, підходів та 
технологій, міжнародного досвіду при проектуванні та реорганізації 
управлінських та загально-організаційних структур;

- розробки національних/регіональних програмних документів щодо 
розвитку публічного управління у командній діяльності;

- здійснення ефективної комунікації, використання сучасних цифрових 
технологій у сфері публічного управління та адміністрування;

- спілкування іноземною мовою на професійну тематику;
- представлення органів, інституцій, організацій у сфері публічного 

управління для широкого загалу українського суспільства тощо.
Особлива увага приділена у програмі навчальним дисциплінам, які мають 

практико-орієнтований характер і спрямовані на використання отриманих знань 
керівниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
управлінцями державних підприємств та організацій, представниками 
громадських інституцій та ін. Мова йде про такі навчальні курси, як: 
«Організаційно-правові засади публічного управління»; «Державна політика та 
врядування»; «Управління проектами в публічній сфері»; «Публічна служба»; 
«Стратегічне управління та управління змінами».

Отже, представлена освітньо-професійна програма підготовки здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» є такою, що відповідає всім нормативно- 
правовим та змістовим вимогам та може використовуватись у процесі підготовки 
висококваліфікованих фахівців для системи публічного управління та 
адміністрування.

Старший судовий розпорядник 
відділу судових розпорядників 
Вищого антикорупційного суду
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