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Якісна підготовка бакалаврів в галузі управління та адміністрування, 
обумовлена трансформаційними змінами, що відбуваються в суспільстві. Вони 
визначають необхідність постійного розвитку системи державного управління яка 
позначається на якості життя громадян та країни в цілому. Необхідність 
підготовки бакалаврів в сфері управління та адміністрування в сучасній Україні 
викликана зростанням рівня складності завдань та викликів що постають перед 
державним менеджментом, де постійно зростає потреба у висококваліфікованих 
фахівцях управлінцях.

Рецензована освітньо-професійна програма «Адміністративний 
менеджмент» розроблена проектною групою Інституту державного управління з 
урахуванням накопиченого досвіду, після консультацій із науковцями та 
потенційними роботодавцями у сфері публічної служби які наголосили на потребі 
підготовки фахівців цієї спеціальності.

Освітньо-професійна програма складена логічно. В ній окреслено 
програмні цілі, завдання, компетентності та програмні результати навчання, 
наведено перелік освітніх компонент та їх логічну послідовність виходячи із видів 
і завдань сфери публічного управління. Навчальний план підготовки бакалаврів 
ОП «.Адміністративний менеджмент» повністю відповідає завданням 
освітньо-професійної програми. Представлена ОП передбачає наявність 
обов'язкових та вибіркових компонент, що дає можливість здобувачам вищої 
освіти отримати індивідуальний набір знань. Послідовність вивчення дисциплін, 
план та графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних та вибіркових 
дисциплін відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої 
освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» і покликані
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сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитами 
потенційних роботодавців (стейкхолдерів).

Розроблена освітньо-професійна програма «Адміністративний 
менеджмент» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 
галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», першого рівня вищої 
освіти (бакалавр) може бути запроваджена у освітній процес для підготовки 
здобувачів вищої освіти на денній та заочній формі навчання
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