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за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 р., Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. «Про 
затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 30.12.2015 р. №1187, «Про 
затвердження Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності закладів освіти» 
від 30.12.2015 р., методичних рекомендацій «Розроблення освітніх програм. 
Методичні рекомендації» (2014 р.).

Метою Програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних 
продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 
та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері публічного управління та 
адміністрування, ефективно здійснювати науково-педагогічну діяльність, а також 
проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення.

Програмою передбачено навчання із застосуванням сучасних методів, методик 
та технологій, а саме: наукового пізнання, управління та прийняття рішень,
аналітичної обробки формац інституціонального, інструментального
функціонального, організаційно-технологічного та правового забезпечення,
електронного (цифрового) урядування, системного аналізу, моделювання, 
прогнозування, проектування. До викладання залучаються висококваліфіковані 
спеціалісти та викладачі в галузі публічного управління та адміністрування.

Під час навчання акцентується увага на формуванні у здобувачів ступеня 
доктора філософії компетентностей щодо проведення наукового дослідження,

і
обгрунтування нових наукових результатів і практичних пропозицій суб’єктам 
публічного управління та адміністрування, управління науковими проектами 
програмами, здійснення науково-педагогічної діяльності.

Педагогічні навички набуваються під час проходження практики. Навички 
наукових досліджень формуються та закріплюються в процесі написання наукових 
статей та участі у науково-дослідних роботах (проектах).

За освітньо-науковою програмою проводиться публічний захист наукових 
досягнень у формі дисертації (монографії). Процедурні вимоги щодо підготовки, 
оприлюднення та захисту дисертації (монографії): успішне виконання аспірантом 
його індивідуального навчального плану, індивідуального плану наукової роботи та 
оприлюднення результатів у публікаціях, перевірка дисертації (монографії) на
плагіат.

Зовнішній стейкголдер, 
д.держ.упр., професор, 
професор, кафедри публічного управлінні' 
та адміністрування Інституту 
кадрів Державної служби 
України
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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів 

третього рівня вищої освіти ступеня доктора філософії 
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Державного закладу вищої освіти 
«Університет менеджменту освіти» (м. Київ)

Реформування у сфері публічного управління є основним завданням 
державної політики як передумова демократичного перетворення та врядування всіх 
гілок державної влади та місцевого самоврядування, що ґрунтуються на принципах 
верховенства права, прозорості, публічності та ефективності.

Освітній процес підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 
«Публічне управління та адміністрування» набуває особливої актуальності та 
орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, що 
здатна до саморозвитку та опанування нових наукових знань, професійної 
мобільності та адаптації до змін у суспільстві, публічному управлінні та 
адмініструванні.

На підставі визначення потреб в фахівцях з публічного управління та 
адміністрування на національному та регіональному рівнях, у ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» було розроблено освітньо-наукову програму підготовки 
здобувачів третього рівня вищої освіти ступеня доктора філософії, яка відповідає 
вимогам Закону України «Про вищу освіту», Ліцензійним умовам впровадження 
освітньої діяльності закладів освіти, методичним рекомендаціям Міністерства освіти 
і науки України.

Метою освітньо-наукової програми є підготовка висококваліфікованих 
фахівців, здатних продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми в галузі 
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері публічного 
управління та адміністрування, ефективно здійснювати науково-педагогічну 
діяльність, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Профіль та основний фокус освітньо-наукової програми зорієнтовані на 
наступні результати:

- результатом успішного виконання програми є присвоєння кваліфікаційного 
рівня відповідно до Національної рамки класифікацій;

- опис ре: ультатів навчання відповідає Європейській рамці класифікацій 
навчання впродовж життя за допомогою дескрипторів третього класифікаційного 
рівня;

- зміст, структура освітньо-наукової програми відповідає вимогам Стандарту 
вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 
третього рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування»;

- формування у здобувачів ступеня доктора філософії компетентностей щодо 
проведення наукового дослідження, обґрунтування нових наукових результатів і 
практичних пропозицій суб’єктам публічного управління та адміністрування, 
управління науковими проектами і програмами, здійснення науково-педагогічної 
діяльності.



Знання, навички та відповідні компетентності, що отримані в процесі 
вивчення навчальних дисциплін плану підготовки фахівців, дозволять сформувати 
широкий комплекс знань з публічного управління та адміністрування за циклами 
загальнонаукових (філософських) та мовних компетентностей, набуття 
універсальних навичок дослідника та опанування дисциплін з вибіркових 
компонент.

Перевагами та особливостями даної освітньо-наукової програми є: 
формування індивідуальної освітньої траєкторії під час вивчення вибіркових й 
обов’язкових дисциплін, а також практичної підготовки; орієнтація навчальних 
дисциплін на з? безпечення міждисциплінарності та врахування новітніх змін і 
тенденцій у публічному управлінні та адмініструванні; впровадження результатів 
дослідження в діяльність суб’єктів публічного управління, закладів вищої освіти, 
інших організацій та підприємств; формування у здобувачів вищої освіти за 
результатами виконання практичних завдань взаємопов ’ язаних дослідницьких умінь 
і соціальних навичок).

Проведений аналіз та оцінювання дає підстави зробити висновок, що освітньо- 
наукова програма підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти ступеня 
доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 
відповідає всім структурним та змістовним вимогам, затверджена в установленому 
порядку та може використовуватись в навчальному процесі.

Зовнішній стейкхолдер, 
д.держ.упр., дощнт,
професор кафедри публічного управління 
та адміністрування Інституту підготовки 
кадрів Державної служби зайнятості 
України



РЕЦЕНЗІЯ
на освітнье-наукову програму підготовки здобувачів 

третього рівня вищої освіти ступеня доктора філософії . 
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

» Реалізація реформи децентралізації системи публічного управління вимагає 
підготовки висококваліфікованих фахівців галузі публічного управління та 
адміністрування, є основним чинником підвищення конкурентоспроможності країни 
в європейському та світовому просторі. Ефективна діяльність державної влади та 
місцевого самоврядування щодо формування, реалізації публічної політики в різних 
сферах можлива за наявності професійної, результативної й ефективної кадрової 
політики в публічному секторі. Зниження адміністративного навантаження 
державного регулювання, покращення якості надання адміністративних послуг,

г

забезпечення законності адміністративних дій покращує позиції держави у світових 
рейтингах конкурентоспроможності. Крім того, ефективна система публічного 
управління та адміністрування є однією з передумов демократичного врядування, 
що ґрунтується на принципах верховенства права.

З урахуванням здобутків адміністративного реформування, європейського 
вибору та перспектив розвитку України, освітньо-наукова програма «Публічне 
управління та адміністрування» розроблена згідно із стандартом Міністерства освіти 
і науки України, містить всі структурні підрозділи змісту та опису.

Відповідно до предметної області освітньо-наукової програми, метою 
програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних продукувати нові 
ідеї, розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько- 
інноваційної діяльності у сфері публічного управління та адміністрування, 
ефективно здійснювати науково-педагогічну діяльність, а також проводити власне 
наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення.

Також в процесі навчання використовуються сучасні методи, методики та
• •• о • •технологи, а саме: наукового пізнання, управління та прийняття рішень, аналітичної 

обробки інформації, інституціонального, інструментального, функціонального, 
організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного (цифрового) 
урядування, системного аналізу, моделювання, прогнозування, проектування, а 
також новітні інструменти та обладнання.

До підготовки здобувачів вищої освіти залучаються висококваліфіковані 
фахівці в галузі публічного управління та адміністрування, науково-педагогічні 
працівники.

У представленій освітньо-науковій програмі обґрунтовано та описано гарантії 
щодо досягнення стандартизованих параметрів забезпечення якості надання освітніх 
послуг університетом завдяки: поглибленому опануванню здобувачами теоретико- 
прикладних та наукових здобутків, засвоєнню практичних навичок та професійних 
компетенцій щодо реалізації цілей і завдань публічного управління та 
адміністрування, аналізу соціально-економічних процесів, використанню та 
удосконаленню наукових підходів та концепцій публічного управління, 
ґрунтовному аналізу методів та механізмів публічного права.



Під час навчання акцентується увага на формуванні у здобувачів вищої освіти 
компетентностей щодо проведення наукових дослідження, обґрунтування нових 
наукових результатів і практичних пропозицій суб’єктам публічного управління та 
адміністрування, управління науковими проектами і програмами, здійснення

• •науково-педагогічної діяльності.
Педагогічні навички набуваються під час проходження науково-педагогічної 

практики. Науково-дослідні навички формуються та закріплюються в процесі 
написання наукових статей та участі у науково-дослідних роботах (проектах), а 
також в публічному представленні на науково-практичних конференціях, семінарах, 
симпозіумах тощо.

А

Процедурними вимогами щодо
роботи (монографії)дисертаційної

підготовки, 
є:

оприлюднення 
виконання

та захисту 
здобувачемуспішне

індивідуального навчального плану, індивідуального плану наукової роботи та 
оприлюднення наукових результатів у публікаціях, перевірка дисертаційної роботи 
(монографії) на плагіат. За освітньо-науковою програмою «Публічне управління та 
адміністрування» проводиться публічний захист наукових досліджень здобувачів 
вищої освіти третього освітнього рівня у формі дисертації (монографії).

Зовнішній стейкголдер, 
к.держ.упр.,
виконавчий директор Асоціацці 
України, член Ради Європе^ 
муніципалітетів і регіоні О.В. Слобожан



Рецензія
на освітньсинаукову програму підготовки здобувачів 

третього рівня вищої освіти ступеня доктора філософії 
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Державного закладу вищої освіти
«Університет менеджменту освіти» (м. Київ)

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 р., відповідає вимогам Ліцензійних умов впровадження освітньої 
діяльності закладів освіти, методичним рекомендаціям Міністерства освіти і науки 
України щодо розроблення освітніх програм.

З метою визначення відповідності рівня засвоєння знань здобувачами на 
третьому освітньому рівні в освітньо-науковій програмі якісно визначено 
теоретичний зміст предметної області: наукові концепції (теорії) публічного 
управління та адміністрування, управління на міжнародному, загальнодержавному,
регіональному місцевому та організаційному рівнях и управління та
адміністрування у всіх сферах публічної діяльності, а також інструменти та 
обладнання -  інформаційно-аналітичні, системи підтримки прийняття й реалізації 
управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення.

На високому рівні визначено особливості освітньо-наукової програми: 
можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії під час опанування як 
вибіркових, так і обов’язкових дисциплін, а також під час проходження педагогічної 
практики; орієнтація навчальних дисциплін на забезпечення міждисциплінарності 
та урахування новітніх змін і тенденцій у публічному управлінні та адмініструванні; 
упровадження результатів дослідження в діяльність суб’єктів публічного 
управління, закладів вищої освіти, інших організацій та підприємств; формування у 
здобувачів вищої освіти за результатами виконання практичних завдань 
взаємопов’язаних дослідницьких умінь і соціальних навичок (зоАзкіІІз).

Викладання теоретичного та практичного блоків освітньо-наукової програми 
«Публічне управління та адміністрування» здійснюється на основі поєднання 
проблемно-орієнтованого індивідуалізованого навчання, самонавчання, науково-
педагогічної та науково-дослідної практики. Результатом опанування Програми 
здобувачами є публічний захист дисертації (монографії).

Зовнішній стейкхолдер, 
д.держ.упр., професор, 
проректор з науково-педагогічної 
Донецького державного уніве 
управління В.І. Токарева


