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 Organization of educational process in conformity with the rules 

defined in the document on cooperation between  education institutions and 

national norms.  
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В АНГЛІЇ ТА США: НА ПРИКЛАДІ 

ЙОРСЬКОГО УНИВЕРСИТЕТУ ТА УНИВЕРСИТЕТУ АРІЗОНИ 

 

Сьогодні питання професійної підготовки фахівців у галузі 

публічного управління та адміністрування є достатньо актуальним. Адже 

держава має нагальну потребу в висококваліфікованих державних 

службовцях. А особливо сьогодні у час нестабільності, пандемії, 

економічної кризи, кожна країна потребує освічених державних 

службовців, що зможуть правильно та ефективно вирішувати усі необхідні 

завдання й функції держави. 

Проблематика змісту та практики функціювання системи підготовки 

управлінських кадрів не є принципово новим напрямом в організації 

наукового пошуку. Відповідно проблематика набула свого розвитку у 

межах наукових досліджень: О. Романовського (розглянув професійну 

підготовку майбутнього фахівця у контексті фундаменталізації сучасної 

освіти); Є. Воробйової, Х. Логош (розглянули лідерський потенціал 

державних службовців у процесі професійної підготовки); Т. Іванової, О. 

Мельникова, М. Ярмистого (розглянули питання важливості кваліфікації 

та професійної підготовки державних службовців) [4]. Питання системи 

підготовки управлінських кадрів постійно перебуває у фокусі наукової 

уваги зарубіжних вчених. Наприклад навчання державному управлінню та 
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управлінню в технічних та професійно-технічних коледжах досліджу-

валось у роботах  М. А. Шопола, Дж. Мудау, Р. М. Муконза; огляд 

управління людськими ресурсами щодо досліджень державного 

управління та державного управління набув уваги у роботах П. Бозелі, 

Дж. Ван Хартен, М. Велда [2].  

В світі існує достатня кількість університетів, які спрямовані на 

підготовку кадрів у галузі публічного управління та адміністрування. У 

даній роботі розглянуто два університети розвинених країн: Англії та США.  

Програма публічного управління в Університеті Йорка – це 

унікальна можливість навчатися за професійною кваліфікацією, яка 

збагатить знання щодо надання міжнародних послуг у державних та 

некомерційних організаціях. Також цей курс допоможе  мислити у сфері 

державного управління з критичним та творчим розумом, задля 

удосконалення практичних навичок. Курс складається з: 4-х основних 

модулів, 2-х додаткових, та звіту про незалежну політику. Основні модулі: 

“Теорії процесу політики”; “Публічні фінанси: принципи, політика та 

сучасні питання”, надані Йоркською школою менеджменту; “Державне 

управління”; “Стратегічне планування”, надане Йоркською школою 

менеджменту. Тривалість навчання 1 рік, вартість —  21931 EUR/рік [4]. 

Програма публічного управління з Університету Арізони готує 

студентів та нинішніх спеціалістів у сферах державних послуг, включаючи 

федеральні, державні та місцеві державні установи, а також некомерційні 

організації та міжнародні організації. Ця програма поєднує в собі 

структуру навчальних планів, фізичні можливості та реальні можливості 

польових робіт для розвитку управлінських навичок, необхідних для 

задоволення сьогоднішніх вимог щодо підзвітності та ефективності з боку 

громадських та некомерційних організацій. Курс включає: “Освітню 

політики”; “Екологічний менеджмент та політику”; “Політика охорони 

здоров’я”; “Право та політика кримінального правосуддя”; “Місцевий 

уряд”; “Політика корінних американців”; “Некомерційне управління”; 

“Державне управління”; “Державна політику”. Тривалість навчання 1 рік, 

вартість —  28 656  EUR/рік [1]. 

Порівнюючи дві програми різних університетів, можна побачити 

тенденцію, що програми базуються саме на політиці.  Сучасна державна 

політика формується та реалізується в надзвичайно складних внутрішніх і 

зовнішніх економічних та соціальних умовах. В останні роки у центр 

політичних дискусій практично у всіх країнах світу виходять саме 

пріоритети соціального аспекту. І це не дивно, адже від того, як живе і 

розвивається суспільство, залежить успіх та авторитет конкретної держави 

на міжнародному рівні. Що і підтверджує необхідність та важливість 

ретельного наукового дослідження основ соцільного аспекту у сфері 

публічного управління та адміністрування. 
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