
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» у Національному університеті охорони 
здоров’я імені П.Л. Шупика

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування», представлена проектною групою кафедри охорони здоров’я 
та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров’я 
імені П.Л.Шупика, розроблена згідно вимог Закону України «Про вищу освіту», 
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 04.08.2020 р. № 1001, та відповідає Ліцензійним умовам впровадження 
освітньої діяльності закладів освіти, методичним рекомендаціям Міністерства 
освіти і науки України щодо розроблення освітніх програм.

Актуальність розробки та реалізації запропонованої освітньо-професійної 
програми підтверджується запитами на забезпечення закладів охорони здоров'я 
компетентними керівниками та управлінцями, здатними ідентифікувати та 
розв'язувати проблеми у галузі суспільного здоров'я, забезпечувати високий 
рівень надання медичних послуг, здійснювати реалізацію медичної реформи на 
загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях.

Мета освітньо-професійної програми -  професійна підготовка 
висококваліфікованих, відповідальних кадрів з публічного управління та 
адміністрування для керівництва публічною установою, закладом охорони 
здоров'я чи її підрозділами, які володіють сучасним державно-управлінським 
мисленням, теоретичними знаннями та прикладними навичками, спроможних 
розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику на усіх рівнях і у 
всіх владних інститутах, здатних ефективно розв’язувати складні задачі і 
проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, творчо, ефективно 
і результативно виконувати управлінські функції та надавати управлінські 
послуги на основі поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь і 
навичок у галузі публічного управління та адміністрування та управління 
охороною здоров'я з метою забезпечення реалізації законних прав і свобод 
громадян.

В освітньо-професійній програмі з метою встановлення відповідності 
рівня засвоєння знань здобувачами визначено теоретичний зміст предметної 
області (наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, 
особливості управління на центральному, регіональному та місцевому рівнях), 
методи, методики та технології управління, а також інструменти та обладнання 
-  інформаційно-аналітичні, системи підтримки прийняття й реалізації 
управлінських рішень, спеціалізоване програмне забезпечення.

Основний фокус програми та її особливості цілком доцільно зосереджені 
на підготовці керівників публічних інституцій у сфері охорони здоров'я,



здатних професійно вирішувати завдання стратегічного та оперативного 
управління в публічній установі (організації), її підрозділі, здійснювати 
керування її функціонуванням.

У програмі логічно та змістовно поєднані обов’язкові та вибіркові 
компоненти, що надає можливість сформувати у магістрів загальні та 
спеціальні компетентності, зокрема, важливо, що магістрам запропоновані такі 
дисципліни як «Державна політика у сфері охорони здоров'я», «Теорія і 
практика державного управління охороною здоров'я», «Економіка та 
фінансування охорони здоров'я», які спрямовані на задоволення потреб 
керівників медичних закладів та установ.

В освітньо-професійній програмі відображено соціальне замовлення на 
фахівця, який може працювати на посадах в центральних і місцевих органах 
державної влади, в органах місцевого самоврядування, в закладах системи 
охорони здоров'я, громадських організаціях, на керівних посадах і посадах 
фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної 
форм власності, в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні. 
Відповідна підготовка забезпечується циклом дисциплін професійної 
підготовки та вибірковими дисциплінами -  «Теорія і практика реформ в системі 
публічного управління», «Публічна політика в Україні: інституції та процеси», 
«Керівник в інституціях сфери публічного управління», «Аналітична діяльність 
в публічному управлінні», «Система забезпечення якості публічного 
управління та адміністрування».

Для активної цифровізації сфери публічного управління та формування 
інформаційної компетентності фахівців доцільним є включення до освітньо- 
професійної програми таких дисциплін як: «Інформаційна політика та 
електронне врядування», «Інформаційні технології в публічному управлінні» та 
«Електронний документообіг в публічному управлінні».

Для розвитку дослідницьких навичок магістрів у освітньо-професійній 
програмі слушно запропоновані такі дисципліни як: «Методологія наукових 
досліджень в публічному управлінні», «Основи наукової комунікації іноземною 
мовою», що сприятиме подальшому здобуттю освіти на третьому (освітньо- 
науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування».

Проведений аналіз та оцінювання дає підстави зробити висновок, що 
освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» відповідає всім структурним та змістовним вимогам, 
затверджена в установленому порядку та може використовуватись в освітньому 
процесі.
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