
вIдгук
на освiтIIьо-професiЙну програму пiдготовки здобувачiв ступеня вищоi

освiти магiстра з галузi знань <Публiчпе управлiння та адмiнiстрування>>
(28) за спецiальнiстю <<Публiчне управлiння та адмiнiстрування> (281) в

Нацiональнiй академii внутрiшнiх справ

У сучасних умовах розвитку Украiни вiдбувасться постiйний пошук
наЙбiльш ефективних шляхiв утвердження в суспiльствi цiнностей
верховенства права, демократичноi держави та громадянського суспiльства.
Важливу роль у цих процесах вiдiграс юридична ocBiTa, що повинна бути
спрямована на пiдготовку нового поколiння юристiв, орiснтованих на
утвердження загальнолюдських, гуманiстичних цiнностей демократичного
суспiльства, iдей соцiальноТ справедливостi. Новiтня генерацiя юристiв
покликана виконувати не лише власне iнструментальнi функцii з юридичного
супроводження цивiльних, господарських, адплiнiстративних та iнших
проваджень, а Й переЙматися нагальними суспiльними проблемами та BciMa
правовими засобами сприяти Тх ефективному вирiшенню. Сучаснi пiдходи до
формування змiсту юридичноI освiти та науки повиннi бути зорiснтованi на
подолання тих негативних тенденцiй, що призводять до втрати
професiоналiзму, послаблення традицiйноТ ролi юриста як незалежного
консультанта, медiатора, захисника, а також зниження рiвня довiри суспiльства
до нього. Ключову роль у цьому вiдiграе належна пiдготовка здобувачiв
ступеня вищоi освiти магiстра з галузi знань <Публiчне управлiння та
адмiнiстрування)) (28) за спецiальнiстю кПублi.rне управлiнуя та
адмiнiстрування)) (281) у вiтчизняних закладах вищоI освiти (наукових
установах), що повинна здiйснюватися вiдповiдно до якiсноТ ocBiTHbo-
професiйноТ програми.

Представлена система освiтньо-професiйних компонентiв на
вiдповiдному piBHi вищоТ ocBiTrt в мех(ах спецiальностi 281 <Публiчне
управлiння та адмiнiструванI-Iя)) розроблена з урахуванням структури вищоi
освiти, свропейськоТ системи трансферу оцiнок i нацiональноТ класифiкацii
компетентностей та очiкуваних результатiв навчання. Запропонована
розробrrиками apxiTeKToHiKa освiтньо-професiйноТ програми здатна належним
чином забезпечити освiтIliй процес новiтньою методикою викладання з

урахуванням сучасник теорiй, доктрин, концепцiй i пiдходiв, характерних для
постмодернiстського етапу розвитку науки, тобто спрI4ятиме як удосконаJIенню
наукового осмиспення державно-правових явищ i процесiв, так i пiдвищенню
ефективностi втiлення в >ltиття змiсту виrцоi юридичноТ освiти в цiлому.

Програпла передбачае набуття здобувачем освiтньо-професiйного рiвня
пiд час навчання здатностi генерувати HoBi iдеТ та пропозицii, розв'язувати
комплексtлi проблеми, приймати органiзацiйно-управлiнськi рiшення у сферi
професiйноТ та IоридичноТ дiяльностi, застосовувати методологiчний
iнструментарiй, а також здiйснювати власFIе наукове дослiдження, результати
якого мають наукову }IовLIзFIу для переосN{ислення наявних i формування нових



цiлiсних правових знань i практичне значення для вдосконалення нацiональноi
правовоi системи в умовах свропейського та свроатлантичного курсу Украiни.

I_{я освiтньо-професiйна програма вiдображас логiчну послiдовнiсть
опанування навчальних дисциплiн, об'€днаних у два ocHoBHi блоки. Перший з

них представлений освiтньою складовою (цикли нормативноi та практичноi
пiдготовки, а тако}к цикл навчальних дисциплiн вiлъного вибору здобувача
освiтньо-професiйного рiвня), що спрямована на надання магiстрам
поглиблених знань i навикiв, необхiдних для формування комплексного
IIаукового свiтогляду, здобуття комунiкативних компетентностей, необхiдних i
достатнiх для представлення й публiчного обговорення результатiв наукового
пошуку, осмислення наукових iдей i пiдходiв, використання сучасних
iнформацiйrrих i комунiкацiйних технологiй в ocBiTHboMy процесi. !ругий
роздiл програми - практична (професiйна) складова - зорiснтований на надання
здобува.Iам освiтrrьо-професiйного рiвня доктринально-методологi.rних знань,

формування в них фахового розумiння теоретичних i прикладних проблем у
сферi права та вмiння окреслIовати теоретико-практичнi шляхи ix вирiшення,
опанування основних концепцiй обраноТ спецiальностi й вироблення
необхiдних BMiHb i навикiв, генеруванFIя нових iдей i конструктивних
пропозицiй у галузi rориспруденцiТ.

Таким чином, освiтньо-професiйна програма пiдготовки здобувачiв
ступеня вищоТ освiти магiстра з галузi знань <Публiчне управлiння та
адмiнiстрування)) (28) за спецiалыtiстю кПублiчне управлiння та
адмiнiструва}Iня)) (2В1) в Нацiональнiй академiТ вrrутрiшнiх справ заслуговус на
пiдтримку та схвалення i спроможна забезпечити якiсну пiдготовку
квалiфiкованих фахiвчiв для потреб у сферi публiчного управлiння.
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