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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

В основу діяльності кафедри покладено принципи професіоналізму, 

відповідальності, інноваційності та креативності. 

Стратегія кафедри у галузі освітньої діяльності передбачає пошук 

оптимального співвідношення європейських підходів, цінностей в освіті та 

вітчизняних традицій підготовки спеціалістів вищої кваліфікації в галузі 

управління, реалізацію принципів відповідності міжнародним стандартам 

якості вищої освіти в поєднанні з постійним процесом підвищення 

професійних компетентностей науково-педагогічних кадрів кафедри. 

В освітньому процесі викладачами кафедри застосовуються нові освітні 

підходи, технології, програмні продукти та джерела інформаційного 

забезпечення. Окрім безпосереднього викладання для здобувачів вищої освіти 

низки предметів, спрямованих на формування загальних та фахових 

компетентностей та результатів навчання, поступово освоюються та 

впроваджуються в освітній процес дистанційного викладання інформаційні 

технології та платформи для проведення відео-конференцій. Названі обставини 

є основними факторами, що впливають на подальший розвиток кафедри, 

зміцнення її потенціалу шляхом удосконалення структурно-функціональної 

організації, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, 

поглиблення наукової та науково-методичної роботи, оптимізації освітнього 

процесу. Все це спрямоване на формування навичок у здобувачів вищої освіти, 

що дозволять їм підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці, 

підготувати їх до вирішення складних завдань та управління ризиками, 

управляти організацією та планувати свій час, адекватно реагувати на сучасні 

виклики для забезпечення сталого розвитку  суспільства. 

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту надає 

високоякісні освітні послуги з використанням інноваційних методів наукового 

пізнання, зорієнтованих на потреби сучасного суспільства за спеціальностями 
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073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Управління проектами») та 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (ОПП/ОНП 

«Публічне управління та адміністрування») другого (магістерського) та третього 

(освітньо-наукового) рівнів та викладання дисциплін загальнотеоретичного і 

світоглядного характеру при підготовці висококваліфікованих фахівців з вищою 

освітою у галузях публічного управління та проєктного менеджменту. Також 

кафедра забезпечує підготовку за базовими напрямками науки й пропонує 

послуги з підготовки фахівців (бакалаврів) за класичним переліком 

загальнофахових дисциплін. 

Дисципліни кафедри соціально-філософського, математико-

природничого, інформаційного спрямування створюють базовий фундамент для 

викладання фахових дисциплін інших кафедр ННІМП. Полідисциплінарний 

характер кафедри передбачає постійний пошук гармонізації взаємодії науково-

педагогічних працівників кафедр ННІМП, пошук науково-методологічних і 

теоретико-методичних засад, на яких ґрунтується постійний її розвиток як єдиної 

цілісної системи. Водночас кафедра є чутливою до сучасних викликів, тенденцій 

та інновацій в освітньому просторі, на якому тією чи іншою мірою позначається 

перебіг суспільних процесів. Реакція кафедри на ці тенденції проявляється в 

різних формах залежно від змісту дисциплін та вимог освітньо-професійних 

(освітньо-наукових) програм підготовки фахівців відповідного освітнього рівня, 

удосконалюючи таким чином їх зміст. 

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у науково-

дослідницьких, освітніх (національних і міжнародних), громадських проєктах, 

результати яких (нові ОПП/ОНП, підручники, навчальні посібники, методичні 

рекомендації, змістовне наповнення дисциплін за ОПП/ОНП) впроваджуються в 

освітній процес.  

Загальна кількість працівників кафедри станом на 01.01.2022 р. становить 

19 осіб, з них: 

1. Штатних науково-педагогічних працівників - 18 

за основним місцем роботи : 
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доктори наук – професори - 2  

доктори наук – доценти - 1 

кандидати наук – доценти - 4 

кандидати наук - 2  

старших викладачів без наукового ступеня - 2  

за внутрішнім сумісництвом: 

кандидат наук - 2 

старший викладач без наукового ступеня – 5 

2. Осіб, які працюють за зовнішнім сумісництвом – 1, з них 

- науково-педагогічних працівників – 1 (доктор наук – професор). 
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ІІ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

ІІ.3. Прикладні дослідження 

 

ІІ.3.1. Загальна характеристика завершених прикладних наукових 

досліджень за тематикою НАПН України.  

Кафедрою публічного управління і проектного менеджменту за 

пріоритетним напрямом (тематикою) наукових досліджень та 

актуальною проблемою «Науки про життя, нові технології профілактики та 

лікування найпоширеніших захворювань» завершено наукове дослідження за 

темою: «Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та 

удосконалення системи управління проектами» (РК 0119U000543, термін 

виконання: 2019-2021 рр.). 

Виконавцями наукового дослідження є науково-педагогічні 

працівники кафедри у кількості 8 осіб, а саме:  

– Алейнікова О.В., доктор наук з державного управління, професор; 

– Бережна Г.В., кандидат економічних наук, доцент; 

– Букорос Т.О., кандидат політичних наук, доцент; 

– Вінніченко А.А,. кандидат історичних наук; 

– Івкін В.М., кандидат психологічних наук, доцент; 

– Карташов Є.Г., доктор наук з державного управління, професор; 

– Ковтун О.А., кандидат наук з державного управління, доцент; 

– Шмагун А.В., кандидат наук з державного управління. 

Керівник НДР: доктор наук з державного управління, професор О.В. 

Алейнікова (2019-2021); призначено керівником теми НДР (витяг з протоколу 

№10 засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» від 

05.11.2021 р.) к.пед.н., доцента О.В. Дубініну. 

Найістотніші наукові результати, досягнуті в ході проведення 

дослідження: 
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обґрунтовано теоретико-методичні підходи щодо забезпечення сталості 

проєктів при вирішенні проблем місцевого розвитку з урахуванням вимог 

міжнародних донорських програм та проєктів; теоретичне підґрунтя для 

виявлення й оцінювання закономірностей трансформації інституту вищої 

освіти в умовах формування цифрової економіки, враховуючи тенденції 

розвитку ринкових відносин, зростаючу інтеграцію та глобалізацію освітнього 

простору; 

розроблено концептуальну модель взаємозв’язків між сталістю проєкту 

та його успіхом, що на відміну від існуючих надає можливість проєктному 

менеджеру більш чітко зрозуміти як різні виміри сталості проєкту можуть 

впливати на критерії його успішної реалізації; інтегральний показник 

структурних зрушень у системі вищої освіти щодо підготовки менеджерів, 

який побудований за правилами «золотого перерізу» за п’ятисекторною 

моделлю, що відповідає структурі ВВП постіндустріальної економіки та 

запитам роботодавців, відхилення якого від ідеального значення свідчить про 

необхідність запровадження нових освітніх програм у системі підготовки 

менеджерів; 

уточнено поняття «механізм», «інформаційні механізми»;  

«управлінська команда», «команда управління проєктом»; 

запропоновано інструмент забезпечення цілісного підходу до 

запровадження сталості в проєкти розвитку громади у вигляді матриці 

оцінювання сталості McConville, яка дозволяє ранжувати (оцінити) 

можливості забезпечення сталості на кожному етапі проєкту. Зазначений 

інструмент проєктний менеджер може використовувати як під час реалізації 

проєкту, так і після його; 

зазначено недоліки класичного методу управління проєктами; 

виявлено ролі членів команд управління проектами; ознаки збереження 

маргіналізації жінок в управлінні проєктами: низький рівень участі жінок в 

управлінні проєктами; переважно незначна роль жінок як керівників проєктів;  
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висвітлено етапи становлення та усвідомлення проєктного 

менеджменту в Україні; 

виділено виміри сталості з врахуванням інтересів зацікавлених сторін та 

ключові її фактори, за допомогою яких забезпечується можливість 

продовжувати отримувати вигоди від реалізації проєкту після завершення 

отримання основної допомоги від донора; 

окреслено особливості використання методів управління проєктами; 

визначено способи і методики формування команд управління 

проектами; основні виміри сталості – соціальний, економічний та екологічний, 

що реалізуються в концепціях та проєктах місцевого розвитку;  пріоритетність 

талантів як ключового ресурсу для реалізації успішних проєктів, що 

розглядається як засіб для збільшення участі жінок на всіх рівнях управління 

проєктами, програмами та портфелем проєкту; перспективні шляхи розвитку 

взаємодії органів місцевого самоврядування та територіальних громад в 

Україні; 

сформульовано основні рекомендації щодо підвищення ефективності 

діяльності команд управління проєктами; 

розкрито сутність елементів системи управління проєктами (цілі, 

принципи, функції, методи, організаційна структура, інформаційне 

забезпечення управління тощо); історичну ретроспективу управління 

проєктами; принципи взаємодії органів місцевого самоврядування і 

територіальних громад у контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

встановлено особливості формування команд управління проектами; 

історія розвитку та популярності проектного менеджменту, проектної 

діяльності на практиці неодноразово довела своє ефективність та 

перспективність розвитку. Умови соціально-економічного розвитку України 

свідчать про орієнтацію на якісно новий рівень управління з використанням 

проектного формату від локальних комерційних, соціальних ініціатив на 

засадах краудфандингу до державного рівня як засіб соціального і 
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економічного розвитку України, які реалізуються із залученням коштів 

міжнародних фінансових організацій; 

охарактеризовано сучасні методи управління проєктами, зокрема: 

класичний проектний менеджмент, Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, 

PRINCE2; правові, організаційні, соціальні, мотиваційні, кадрові та  механізми 

матеріально-технічного забезпечення формування спроможних 

територіальних громад. 

Назва підготовленої продукції та найвагоміших публікацій 

Алейнікова О.В. Особливості стратегії інноваційного управління 

освітньою системою. Тенденції та проблеми управління закладами освіти: 

виклики ХХІ століття: колективна монографія / за наук. ред. М.О. Кириченка. 

Київ : ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2021.  С. 8-16. 

Психолого-організаційні детермінанти забезпечення психологічного 

здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості : 

монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, В. М. Івкін [та ін.] ; за ред. 

Л. М. Карамушки. К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

2021. 288 с. 

Алейнікова О. В. Диверсифікація. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. 

наук України; [гол. ред. В.Г. Кремень; заст. гол. ред. В.І. Луговий, О.М. 

Топузов; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва; редкол.: О.І. Ляшенко, С.Д. 

Максименко, Н.Г. Ничкало, П.Ю. Саух, Л.Д. Березівська, І.Д. Бех, В.Ю. Биков, 

М.С. Гальченко, В.В. Засенко, С.А. Калашнікова, М.О. Кириченко, Л.Б. 

Лук’янова, В.Г. Панок, В.О. Радкевич, О.Я. Савченко, М.М. Слюсаревський, 

О.В. Сухомлинська] ; 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 

С. 218. 

Алейнікова О. В. Економічні засади управління освітою. Енциклопедія 

освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В.Г. Кремень; заст. гол. ред. 

В.І. Луговий, О.М. Топузов; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва; редкол.: О.І. 

Ляшенко, С.Д. Максименко, Н.Г. Ничкало, П.Ю. Саух, Л.Д. Березівська, І.Д. 

Бех, В.Ю. Биков, М.С. Гальченко, В.В. Засенко, С.А. Калашнікова, М.О. 
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Кириченко, Л.Б. Лук’янова, В.Г. Панок, В.О. Радкевич, О.Я. Савченко, М.М. 

Слюсаревський, О.В. Сухомлинська] ; 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: 

Юрінком Інтер, 2021. С. 282. 

Алейнікова О. В. Освітній проект. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. 

наук України; [гол. ред. В.Г. Кремень; заст. гол. ред. В.І. Луговий, О.М. 

Топузов; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва; редкол.: О.І. Ляшенко, С.Д. 

Максименко, Н.Г. Ничкало, П.Ю. Саух, Л.Д. Березівська, І.Д. Бех, В.Ю. Биков, 

М.С. Гальченко, В.В. Засенко, С.А. Калашнікова, М.О. Кириченко, Л.Б. 

Лук’янова, В.Г. Панок, В.О. Радкевич, О.Я. Савченко, М.М. Слюсаревський, 

О.В. Сухомлинська] ; 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 

С. 679. 

Алейнікова О. В. Соціальний проект. Енциклопедія освіти / Нац. акад. 

пед. наук України; [гол. ред. В.Г. Кремень; заст. гол. ред. В.І. Луговий, О.М. 

Топузов; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва; редкол.: О.І. Ляшенко, С.Д. 

Максименко, Н.Г. Ничкало, П.Ю. Саух, Л.Д. Березівська, І.Д. Бех, В.Ю. Биков, 

М.С. Гальченко, В.В. Засенко, С.А. Калашнікова, М.О. Кириченко, Л.Б. 

Лук’янова, В.Г. Панок, В.О. Радкевич, О.Я. Савченко, М.М. Слюсаревський, 

О.В. Сухомлинська] ; 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 

С. 951. 

Алейнікова О.В., Бережна Г.В, Ковтун О.А. Забезпечення стійкості 

результатів міжнародних донорських програм та проєктів місцевого розвитку 

в контексті децентралізації в Україні: методи та рекомендації для керівників 

проєктів. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові 

науки». 2021. Вип. 17(46). С. 117-142. DOI: https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐

2021‐17(46). 

Hanna Danylchuk. Liubov Kibalnyk, Oksana Kovtun, Oleg Pursky, Zenon 

Stachowiak. Global migration processes analysis and modelling of  migration 

attractiveness of countries through fuzzy logic. The 9th International Conference on 

Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2021). SHS 

https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)
https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)
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Web of Conferences. Volume 107. 2021. DOI : 

https://doi.org/10.1051/shsconf/202110708002.  

Olga Novikova, Larisa Shamileva, Vlastimil Vicen, Tetiana Bukoros. The 

Modernization of Current Methods and Technologies for Risk Assessment, 

Modeling and Forecasting. Journal of Physics: Conference Series, 1804 (2021). 

DOI : https://doi.org/10.1088/1742-6596/1804/1/012057. 

Збірник інноваційних практик наукової освіти учнів Малої академії наук 

України / О. А. Ковальова, М. М. Міленіна, Г. В. Кузьменко, С. М. Бабійчук, 

О. В. Дубініна, Т. І. Бурлаєнко, О. І. Казакова.  Київ : Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 2021. 152 с. 

Дубініна Оксана, Бурлаєнко Тетяна, Добровольський Віктор. 

Особливості впровадження змішаного навчання у підготовці майбутніх 

менеджерів. Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць. Серія 

«Педагогічні Науки». Випуск 15(44). 2021. URL : 

http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-

pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-1544-2021 

Дубініна О. В. Випускник. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук 

України; [гол. ред. В.Г. Кремень; заст. гол. ред. В.І. Луговий, О.М. Топузов; 

відп. наук. секр. С.О. Сисоєва; редкол.: О.І. Ляшенко, С.Д. Максименко, Н.Г. 

Ничкало, П.Ю. Саух, Л.Д. Березівська, І.Д. Бех, В.Ю. Биков, М.С. Гальченко, 

В.В. Засенко, С.А. Калашнікова, М.О. Кириченко, Л.Б. Лук’янова, В.Г. Панок, 

В.О. Радкевич, О.Я. Савченко, М.М. Слюсаревський, О.В. Сухомлинська] ; 2-

ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. С. 114.  

Дубініна О.В., Бурлаєнко Т.І. Міжнародна академічна мобільність. 

Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В.Г. Кремень; 

заст. гол. ред. В.І. Луговий, О.М. Топузов; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва; 

редкол.: О І. Ляшенко, С.Д. Максименко, Н.Г. Ничкало, П.Ю. Саух, Л.Д. 

Березівська, І.Д. Бех, В.Ю. Биков, М.С. Гальченко, В.В. Засенко, С.А. 

Калашнікова, М.О. Кириченко, Л.Б. Лук’янова, В.Г. Панок, В.О. Радкевич, 

https://doi.org/10.1051/shsconf/202110708002
https://doi.org/10.1088/1742-6596/1804/1/012057
http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-1544-2021?fbclid=IwAR2RBg4KSlidkvwoUGZQ4sKwHQnrROz95yuEc2agCKRkyMsOqz9VJS2wENc
http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-1544-2021?fbclid=IwAR2RBg4KSlidkvwoUGZQ4sKwHQnrROz95yuEc2agCKRkyMsOqz9VJS2wENc
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О.Я. Савченко, М.М. Слюсаревський, О.В. Сухомлинська]; 2-ге вид., допов. та 

перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. С. 569. 

Дубініна О.В. Інформаційний простір. Енциклопедія освіти / Нац. акад. 

пед. наук України; [гол. ред. В.Г. Кремень; заст. гол. ред. В.І. Луговий, О.М. 

Топузов; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва; редкол.: О.І. Ляшенко, С.Д. 

Максименко, Н Г. Ничкало, П.Ю. Саух, Л.Д. Березівська, І.Д. Бех, В.Ю. Биков, 

М.С. Гальченко, В.В. Засенко, С.А. Калашнікова, М.О. Кириченко, Л.Б. 

Лук’янова, В.Г. Панок, В.О. Радкевич, О.Я. Савченко, М.М. Слюсаревський, 

О.В. Сухомлинська]; 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 

С. 424. 

Добровольський Юзеф, Добровольський Віктор, Дубініна Оксана. 

Технологія планування та підтримки професійної кар’єри молодого викладача 

вищого військового навчального закладу у системі неперервної освіти. Вісник 

післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки». 

Випуск 17(46) 2021. URL : http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-

vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-

pedaghoghichni-nauki-vipusk-1746-2021 

Karamushka, L., Tereshchenko, K., Kredentser, O., Ivkin, V., Lagodzinska, 

V., Kovalchuk, O., Vozniuk, A. Tolerance of uncertainty as a determinant of 

educators' psychological health in conditions of social tension. Організаційна 

психологія. Економічна психологія. 2021. № 4(24). URL: http://orgpsy-

journal.in.ua/index.php/opep/issue/archive 

Вініченко А.А. Зарубіжний та вітчизняний досвід формування 

проектного менеджменту в історичному контексті. Вісник післядипломної 

освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки» / НАПН України, ДЗВО «Ун-т 

менедж. освіти»; голов. ред. І. Дунаєв; редкол. : Л. Антонова [та ін.]. Київ : 

Юстон, 2021. Вип. 18(47). 250 с. 

Вініченко А.А. Формування соціокультурних цінностей молоді у 

процесі навчання в закладі вищої освіти. Вісник післядипломної освіти. Серія 

«Педагогічні науки». 2021. Вип. 16(45). С. 23-38. URL : 

http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/issue/archive
http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/issue/archive
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http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/16_45_2021/pedagog

/Bulletin_16_45_Pedagogika_Vinichenko.pdf. 

Sydorenko V., Akhnovska I., Smirnov S., Verbovskyi I., Melnychuk O. 

Bridging the digital divide as a basic imperative of a higher education 

modernization. Estudios de Economia Aplicada. 2021. - Vol.39, № 9. DOI: 

https://doi.org/10.25115/eea.v39i9.5798 

Творчим колективом відповідно до плану й програми дослідження 

здійснено наступні види методичних робіт: створено лекційні курси та 

програми навчальних дисциплін: «Управління проєктною командою» (к.держ. 

упр., доцент О.А. Ковтун), «Бізнес-планування проєктно-орієнтованих 

організацій» (к.держ. упр., доцент О.А.Ковтун), «Маркетинг проєктно-

орієнтованих організацій» (к.держ. упр., доцент О.А.Ковтун), «Антикризовий 

менеджмент» (к.держ. упр. Шмагун А.В.), «Тренінг «Управління проєктами: 

від SMART до PMP» (к.держ. упр., доцент О.А. Ковтун, к.е.н., доцент Бережна 

Г.В., д.держ. упр., професор Карташов Є.Г.); «Планування і виконання 

проєктних дій» (к.е.н., доцент Бережна Г.В.), «Методика та стандарти 

проєктного менеджменту» (к.е.н., доцент Бережна Г.В.), «Управління 

фандрейзингом» (к.е.н., доцент Бережна Г.В.), «Управління міжнародними 

проєктами та програмами» (к.е.н., доцент Бережна Г.В.); «Управління 

проєктами в публічній сфері» (к.е.н., доцент Бережна Г.В.); «Інформаційні 

технології в управлінні проєктами» (к.пед.наук., доц. Дубініна О. В.) 

 

ІІ.3.2. Загальна характеристика перехідних прикладних наукових 

досліджень за тематикою НАПН України. 

Кафедрою публічного управління і проектного менеджменту за 

пріоритетним напрямом (тематикою) наукових досліджень та 

актуальною проблемою «Науки про життя, нові технології профілактики та 

лікування найпоширеніших захворювань» завершено наукове дослідження за 

темою:: «Трансформація публічного управління розвитком соціального, 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/16_45_2021/pedagog/Bulletin_16_45_Pedagogika_Vinichenko.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/16_45_2021/pedagog/Bulletin_16_45_Pedagogika_Vinichenko.pdf
https://doi.org/10.25115/eea.v39i9.5798
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економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави» 

(РК 0120U105398, термін виконання: 2020-2025 рр.). 

Виконавцями наукового дослідження є науково-педагогічні 

працівники кафедри у кількості 9 осіб, а саме:  

– Алейнікова О.В., доктор наук з державного управління, професор; 

– Бережна Г.В., кандидат економічних наук, доцент; 

– Букорос Т.О., кандидат політичних наук, доцент; 

– Вініченко А.А., кандидат історичних наук;  

– Діденко Н.Г., доктор наук з державного управління, професор; 

– Дубініна О.В., кандидат педагогічних наук, доцент; 

– Івкін В.М., кандидат психологічних наук, доцент; 

– Ковтун О.А., кандидат наук з державного управління, доцент;  

– Шмагун А.В., кандидат наук з державного управління. 

Керівник НДР: доктор наук з державного управління, професор 

Є.Г. Карташов.  

Найістотніші наукові результати, досягнуті в ході проведення 

дослідження: 

розроблено предметну концепцію управління підприємствами 

державного сектору; 

обґрунтовано сутність та необхідність використання інноваційних 

підходів до формування та реалізації державних політик міської ревіталізації 

в контексті новітніх концепцій міського розвитку; 

запропоновано авторське поняття «багаторівнева кластерна політика» та 

«механізм багаторівневої кластерної політики», базову схему та основні 

методологічні вимоги щодо визначення комплексу механізмів багаторівневої 

кластерної політики у регіонах; спеціальні базові компетентності щодо 

інформаційно-аналітичного забезпечення публічного управління 

регіональним розвитком відповідно до дескрипторів Національної рамки 

кваліфікацій (знання; уміння/навички; комунікація; відповідальність і 

автономія); 
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доведено, що урядові повноваження класифікуються на певні види, 

залежно від сфери їх реалізації, тих суспільних правовідносин, на які вони 

справляють вплив, а також органів, з яким взаємодіє Кабінет Міністрів 

України, реалізуючи їх; 

окреслено такі види парламентської відповідальності як індивідуальна 

відповідальність кожного окремого члена уряду за дії у ввіреній йому сфері 

суспільного життя та солідарна відповідальність всього складу уряду за 

результати діяльності цього органу виконавчої влади загалом, а також надано 

правову характеристику даних видів; фінансові інструменти Європейського 

Союзу та EUROPEAN GREEN DEAL для забезпечення сталого розвитку 

України; 

визначено, що парламентська відповідальність як правовий інститут є 

важливим елементом системи стримувань та противаг, адже забезпечує 

взаємоконтроль двох гілок державної влади — законодавчої та виконавчої; 

узагальнено: типові інструменти кластерної політики держав та з їх 

урахуванням розкрито змістові складові механізмів багаторівневої кластерної 

політики–правового, інституційного, організаційного, інформаційного, 

ресурсного, мотиваційного; 

набуло подальшого розвитку: стратегії інноваційного управління 

освітньою системою; механізми впливу державного управління на формування 

та здійснення кадрової політики в дипломатичній службі України, що 

призводить до зміни  функціональної та організаційної структуру служби. 

Назва підготовленої продукції та найвагоміших публікацій 

Управління державним сектором економіки : навчальний посібник / 

Є. Г  Карташов, І.О. Драган, Н.В. Дацій, О.В. Чумак, А.В. Антонов, І.І. 

Туболець, В.В. Іванюта, О.В. Алейнікова / за заг. ред. професора Є.Г. 

Карташова. Київ: Освіта України, 2021. 330 с. 

Rozum I., Sopilko S., Trotsyuk N. Administrative-legal aspects of state 

registration and certification of civil aerodromes in Ukraine. Single educational 



17 

 

space in the condition of digital transformation : collective monograph., Warszawa, 

2021. рр. 219-231. URL : https://internships.com.ua. 

Потапенко А.Г., Діденко Н.Г. Вплив державного управління на кадрову 

політику дипломатичної служби. Інвестиції: практика та досвід. 2021. Вип. 

20. С. 109-115. 

Глагович М.В., Діденко Н.Г. Повноваження Кабінету Міністрів України, 

функції та відповідальність. Інвестиції: практика та досвід. 2021. Вип. 7. С. 

91-97. 

Evsyukova О., Obushna N., Selivanov S., Teplov S., Balashov I.  Modern 

Trends in Personnel Management in the Civil Service. An Overview of Innovative 

Practices and Features of Administrative and Legal Regulation Studia Luridica 

Lublinensia. Vol 30, № 4 (2021) рр. 13–32 DOI: 

http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.13-32 

Творчим колективом відповідно до плану й програми дослідження 

здійснено наступні види методичних робіт: створено лекційні курси та 

програми навчальних дисциплін: «Лідерство та комунікативне забезпечення 

публічного управління та адміністрування» (к.держ. упр., доцент О.А. 

Ковтун), «Стратегічне планування та управління змінами в публічному 

управлінні» (к.держ. упр., доцент О.А. Ковтун), «Комунікації в публічному 

управлінні» (к.держ. упр., доцент О.А. Ковтун), «Публічна політика та 

врядування» (к.держ. упр. Шмагун А.В.), «Організаційно-правові засади 

публічного управління» (д.держ. упр., професор Карташов Є.Г.); «Публічна 

служба» (д.держ.упр., доцент Євсюкова О.В.), «Концептуальні засади 

публічного управління та адміністрування» (д.держ.упр., доцент Євсюкова 

О.В.), «Демократизація механізмів публічного управління та адміністрування» 

(д.держ. упр., професор Діденко Н.Г.), «Гносеологічні, аксіологічні, 

праксеологічні аспекти  публічного управління» (д.держ. упр., професор 

Дегтярьова І.О.); «Правова регламентація публічного управління та 

адміністрування» (д.держ. упр., професор Діденко Н.Г.); «Академічний 

https://internships.com.ua/
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.13-32
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дискурс та академічна доброчесність  у наукових дослідженнях» (д.держ. упр., 

професор Дегтярьова І.О.). 

 

ІІ.4. Публікації 

Загальна кількість публікацій, підготовлених кафедрою за звітній 

період, – 74 наукових праці (з яких праці штатних працівників – 62 ; праці 

зовнішніх сумісників – 10; праці аспірантів – 2), з них наукова продукція 

(всього –  ): монографії – 4, матеріали конференцій, у тому числі збірники тез 

доповідей (всього – 16), з них матеріали  міжнародних конференцій – 12, 

матеріали всеукраїнських конференцій – 3, інше – 1; офіційна продукція 

(всього – 0 ); виробничо-практична продукція (всього – 0); навчальна 

продукція (всього – 25 ): навчальні програми – 24, навчальні посібники 

(навчально-методичні, навчальні наочні посібники, хрестоматії, практикуми, 

робочі зошити) – 1; довідкова продукція (всього – 7): енциклопедії 

(енциклопедичні словники) 7; статті  (всього) – 22, з них  публікації у 

виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus або 

Web Of Science Core Collection) – 2 , у міжнародних виданнях – 5, у  наукових 

фахових виданнях – 15, у наукових періодичних виданнях –  0, нефахових 

виданнях – 0; тези (всього) – 16 , з них у збірниках наукових праць (матеріалах  

міжнародних конференцій – 12, матеріалах всеукраїнських конференцій – 3, 

інше – 1).  

 

Зведена таблиця наукових  праць (штатних  працівників, зовнішніх 

сумісників, аспірантів, студентів) 

 

За видами продукції: Підготовлено Зокрема 

надруковано 

Довідкова продукція: 7 7 

енциклопедія 7 7 

Наукова продукція (всього): 4 3 

монографії 4 3 

збірники матеріалів конференцій (збірники 

тез доповідей) 

16 16 

Навчальна продукція: 25 1 
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навчальні програми (електронні) 24 - 

навчальний посібник 1 1 

Статті (всього): 22 22 

у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних (Scopus або 

Web of Science Core Collection) 

2 2 

у міжнародних виданнях 5 5 

у наукових фахових виданнях 15 15 

у наукових періодичних виданнях   

у нефахових виданнях - - 

Тези (всього): 16 16 

у матеріалах  міжнародних конференцій  12 12 

у матеріалах всеукраїнських конференцій 3 3 

інше 1 1 

Всього наукових праць   

 

 

ІІ.5. Найвагоміші результати наукових досліджень та/або діяльності 

кафедри 

Найбільш вагомим результатом за виконанням НДР «Трансформація 

публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та 

людського потенціалів суспільства і держави» є:  

1. Управління державним сектором економіки : навчальний посібник / 

Є. Г  Карташов, І.О. Драган, Н.В. Дацій, О.В. Чумак, А.В. Антонов, І.І. 

Туболець, В.В. Іванюта, О.В. Алейнікова; за заг. ред. професора Є.Г. 

Карташова. Київ: Освіта України, 2021. 330 с. URL: 

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/mater

ial/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B

A%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0

%B2.pdf 

Соціальним ефектом від упровадження результатів НДР є нові знання, 

вміння, навички; корисні, соціально значимі зв’язки, ефективні комунікації, 

взаємодії, партнерства (в т.ч. державно-приватне) в сфері публічного 

управління та адміністрування.  

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/material/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/material/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/material/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/material/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2.pdf
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Найбільш вагомим результатом за виконанням НДР «Економічні, 

соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи 

управління проектами» є:  

1. Алейнікова О.В., Дубініна О.В., Ковтун О.А., Бережна Г.В., Івкін 

В.М., Вініченко А.А., Шмагун А.В. [та ін.]. Економічні, соціальні та 

інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління 

проектами: кол. монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: 

НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. 378 с. 

Соціальним ефектом є нові знання, вміння, навички; корисні, соціально 

значимі зв’язки, ефективні комунікації, взаємодії, партнерства, проєкти в 

різних сферах. 

 

IV. УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

IV.1. Кількість упроваджених результатів наукових досліджень, 

отриманих упродовж звітного та року, що передує звітному, за видами 

продукції. 

Упровадження результатів наукових досліджень у 2021 р. здійснювалося 

відповідно до положення «Про впровадження науково-дослідних робіт НАПН 

України», затвердженого постановою Президії № 1-7/6-159 від 19.05.2011 р. 

Моніторинг упровадження здійснювався з використанням методів 

спостереження, аналізу, узагальнення, оцінювання й опрацювання інформації 

про стан упровадження наукової продукції. У процесі моніторингу 

упровадження результатів науково-дослідної роботи проведено оцінювання 

ефективності цього процесу з метою вдосконалення, корегування і 

прогнозування подальших досліджень. 

У 2021 р. на кафедрі публічного управління і проектного менеджменту 

продовжено упровадження результатів комплексної науково-дослідної теми 

«Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та 
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удосконалення системи управління проектами», а саме: упроваджувалося 

1 одиниця наукової продукції:  

1. Алейнікова О.В., Дубініна О.В., Ковтун О.А., Бережна Г.В., Івкін 

В.М., Вініченко А.А., Шмагун А.В. [та ін.]. Економічні, соціальні та 

інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління 

проектами: кол. монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: 

НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. 378 с. 

Рецензенти: 

Кібальник Любов Олександрівна, завідувач кафедри моделювання 

економіки і бізнесу Навчально-наукового інституту економіки і права 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, доктор 

економічних наук, професор; 

Ничкало Нелля Григорівна, Член Президії НАПН України, академік-

секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, 

доктор педагогічних наук, професор, академік; 

Кузьмінов Євген Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, 

регіональний директор Faria Education Group. 

У монографії обґрунтовано концептуальні та методичні підходи щодо 

забезпечення сталості проєктів при вирішенні проблем місцевого розвитку з 

урахуванням вимог міжнародних донорських програм та проєктів, а також 

теоретичне підґрунтя для виявлення й оцінювання закономірностей 

трансформації інституту вищої освіти в умовах формування цифрової 

економіки, враховуючи тенденції розвитку ринкових відносин, зростаючу 

інтеграцію та глобалізацію освітнього простору. Авторами розроблено 

концептуальну модель взаємозв’язків між сталістю проєкту та його успіхом, 

що на відміну від існуючих надає можливість проєктному менеджеру більш 

чітко зрозуміти як різні виміри сталості проєкту можуть впливати на критерії 

його успішної реалізації; інтегральний показник структурних зрушень у 

системі вищої освіти щодо підготовки менеджерів, який побудований за 

правилами «золотого перерізу» за п’ятисекторною моделлю, що відповідає 
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структурі ВВП постіндустріальної економіки та запитам роботодавців. 

Розкрито підходи щодо системи управління проєктами (цілі, принципи, 

функції, методи, організаційна структура, інформаційне забезпечення 

управління тощо) Окреслено історичну ретроспективу управління проєктами; 

принципи взаємодії органів місцевого самоврядування і територіальних 

громад у контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Охарактеризовано сучасні методи управління проєктами, зокрема: класичний 

проектний менеджмент, Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, PRINCE2; 

правові, організаційні, соціальні, мотиваційні, кадрові та механізми 

матеріально-технічного забезпечення формування спроможних 

територіальних громад. 

У 2021 р.  на кафедрі публічного управління і проектного менеджменту 

упроваджено результати комплексної науково-дослідної теми 

«Трансформація публічного управління розвитком соціального, 

економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і 

держави», а саме: упроваджувалося 1 одиниця навчальної продукції:  

1. Управління державним сектором економіки : навчальний посібник / 

Є. Г  Карташов, І.О. Драган, Н.В. Дацій, О.В. Чумак, А.В. Антонов, І.І. 

Туболець, В.В. Іванюта, О.В. Алейнікова; за заг. ред. професора Є.Г. 

Карташова. Київ: Освіта України, 2021. 330 с. 

Рецензенти: 

Кириченко Микола Олексійович, член-кореспондент Академії наук 

вищої освіти України, доктор філософії, професор, ректор ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України; 

Жовнірчик Ярослав Федорович, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри публічного управління та 

адміністрування національного авіаційного університету; 

Шпак Юрій Валерійович, доктор наук з державного управління, 

доцент, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та 

адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка». 
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У навчальному посібнику розглянуто специфіку держави як суб’єкту 

впливу на економічні процеси, сутність та особливості управління державним 

сектором економіки, предметну концепцію управління підприємствами 

державного сектору. Розкрито зміст державного регулювання діяльності 

підприємств державної форми власності, значення інформаційної бази в 

управлінні підприємствами державного сектору економіки. Здійснено виклад 

аналітичного забезпечення управління діяльністю державних підприємств. 

Наведено особливості стратегічного управління державними підприємствами, 

а також управління акціонерними товариствами державного сектору 

економіки. Розкрито механізми державно-приватного партнерства в 

управлінні державним сектором економіки. Висвітлено питання моніторингу 

ефективності управління державним сектором економіки, а також 

представлено напрями розвитку концесійної діяльності як механізму взаємодії 

державного і приватного секторів економіки. 

 

IV.3. Узагальнена інформація про впровадження результатів 

наукових досліджень (друковані видання). 

Кількість об’єктів упровадження результатів наукових досліджень, 

зокрема: органів державної влади та місцевого самоврядування, закладів 

освіти, установ, підприємств, організацій, у тому числі підвідомчих установ 

НАПН України. 

1. Навчальний посібник «Управління державним сектором економіки» 

(Управління державним сектором економіки : навчальний посібник / Є. Г  

Карташов, І.О. Драган, Н.В. Дацій, О.В. Чумак, А.В. Антонов, І.І. Туболець, 

В.В. Іванюта, О.В. Алейнікова; за заг. ред. професора Є.Г. Карташова. Київ: 

Освіта України, 2021. 330 с.) упроваджено в освітню діяльність кафедри 

ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» при викладанні наступних 

дисциплін: «Публічна політика та врядування», «Публічна служба», 

«Стратегічне планування та управління змінами в публічному управлінні», 

«Теорія фірми». 
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Цільові групи користувачів результатів наукових досліджень: заклади 

вищої освіти, органи публічної влади та місцевого самоврядування; здобувачі 

вищої освіти, науково-педагогічні працівники, аспіранти, державні службовці 

та службовці органів місцевого самоврядування, керівники державних 

підприємств та організацій. 

2. Монографію «Економічні, соціальні та інформаційні механізми 

формування та вдосконалення системи управління проектами» (Алейнікова 

О.В., Дубініна О.В., Ковтун О.А., Бережна Г.В., Івкін В.М., Вініченко А.А., 

Шмагун А.В. [та ін.]. Економічні, соціальні та інформаційні механізми 

формування та вдосконалення системи управління проектами: кол. 

монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: НАПН України 

ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. 378 с.) упроваджено в освітню діяльність 

кафедри ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» при викладанні 

наступних дисциплін: «Управління проєктною командою», «Бізнес-

планування проєктно-орієнтованих організацій», «Планування і виконання 

проєктних дій», «Методика та стандарти проєктного менеджменту», 

«Інформаційні технології в управлінні проєктами», «Управління 

міжнародними проєктами та програмами», «Лідерство та комунікативне 

забезпечення публічного управління та адміністрування», «Комунікації в 

публічному управлінні». 

Цільові групи користувачів результатів наукових досліджень: заклади 

вищої освіти, органи публічної влади та місцевого самоврядування; здобувачі 

вищої освіти, науково-педагогічні працівники, аспіранти, державні службовці 

та службовці органів місцевого самоврядування, керівники державних 

(комерційних) підприємств та організацій, керівники проєктів та проєктні 

менеджери. 
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IV.4. Узагальнена інформація про впровадження результатів 

наукових досліджень (електронні видання). 

Кількість розміщених у репозитарію Електронної бібліотеки НАПН 

України результатів наукових досліджень та розробок: за 2020 рік – 6, за 2021 

рік – 3. 

Динаміка завантажень результатів наукових досліджень та розробок 

упродовж звітного та року, що передує звітному: за 2020 рік – 840, за 2021 рік 

– 678. 

Кількість завантажень результатів наукових досліджень та розробок з 

інших Інтернет-ресурсів: (Гугл Академія): за 2020 рік – 23, за 2021 рік – 22. 

 

IV.5. Приклад успішної історії впровадження результатів наукових 

досліджень та розробок 

За результатами роботи науково-педагогічних працівників кафедри з 

керівництва студентськими науковими гуртками, проблемними групами за 

результатами наукових досліджень були підготовлені виступи здобувачів 

вищої освіти на: 

І Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти 

і молодих учених «Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін», Київ, 16 квітня 2021 р. 

I Міжнародній науково-практичній конференції «Місцеве 

самоврядування в Україні та світі: теорія і практика», Полтава, 7 грудня 

2021  р. 

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Управління та 

адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці», 

Київ, 7 грудня 2021 р. 

Збірник інноваційних практик наукової освіти учнів Малої академії наук 

України / О. А. Ковальова, М. М. Міленіна, Г. В. Кузьменко, С. М. Бабійчук, 

О. В. Дубініна, Т. І. Бурлаєнко, О. І. Казакова.  Київ : Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 2021. 152 с. відзначений золотою медаллю у номінації 
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«Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» Тридцять 

восьма Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2021» (онлайн), 12-13 

листопада 2021 р.  

 

VI. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ 

 

VI.2. Кількісний і якісний аналіз інших масових заходів, 

організованих і проведених безпосередньо установою, за планом установи 

або позапланово. 

Кафедрою проведено ряд вагомих науково-практичних заходів, серед 

яких: 

1) онлайн-тренінг «Підхід до управління та розвитку на основі прав 

людини» (11-12.11.2021 р.) для представників та представниць органів 

місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади, надавачів публічних 

послуг Хлібодарівської та Великоновосілківської територіальних громад 

Донецької області (Бережна Г.В.). Результатом заходу є отримання 

компетенцій учасниками щодо розвитку територіальних громад з врахування 

прав людини згідно до Європейських конвенцій та документів; 

2) онлайн майстер-клас «Проєктний менеджмент у публічній сфері: 

інструменти для життя та кар’єри» (19.05.2021 р.) в рамках роботи І Форуму 

обдарованих учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Сумської області, (Карташов Є.Г., Алейнікова О.В., Бережна Г.В., Букорос 

Т.О., Ковтун О.А., Дубініна О.В.). Результатом заходу є: набуття компетенцій 

стосовно застосування інструментів проєктного менеджменту в публічній 

сфері, управління часом та самоменеджменту. 

3) онлайн тренінг «Від ідеї до результату: підготовка проєктної заявки» 

(28.04.2021 р.) в рамках проєкту «Внутрішньо переміщені особи та приймаючі 

громади: розбудова толерантності через діалог» за підтримки Фонду Чарльза 

Стюарта Мотта (Бережна Г.В.). Результатом заходу є: набуття навичок 

спілкування та роботи в міжнаціональній команді проєкту із дотриманням 
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етики толерантних відносин; оволодіння практичними навичками підготовки 

проєктної заявки. 

4) робота постійно діючої науково-практичної студії «Розвиток 

інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформації 

суспільства» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права №93490 від 

28.10.2019 р. (керівник студії, доцент Дубініна О.В.). Результатом заходу є: 

формування інформаційних компетентносте в Інтернет просторі, навички 

виявлення хейту та інструменти уникнення його впливу. 

5) викладання навчального модулю «Суспільні трансформацій країн 

Східної Європи та їх вплив на процес державотворення в Україні»  для 

студентів магістерської програми за напрямом «Управління» ІІ року навчання 

Варшавської Вищої школи менеджменту (Республіка Польща) Онлайн-

навчання розпочалося з 22.10.2021 (Євсюкова О.В.). Результатом заходу є: 

формування знань щодо трансформаційних впливів в процесі 

державотворення європейських країн та шляхи імплементації їх досвіду в 

Україні в публічній сфері. 

6) відкрита наукова онлайн-доповідь на тему «Сучасні тренди HR-

менеджменту та їх імплементація в органах державної влади» в ННІ 

Публічного управління та державної служби КНУ імені Тараса Шевченка 

(26.10.2021 р.) на платформі Zoom (Євсюкова О.В.). Результатом заходу є: 

набуття практичного досвіду застосування сучасних інструментів HR-

менеджменту та механізмів їх імплементація в органах державної влади. 

7) Відеоконференція до Дня української писемності та мови (1.12. 2021 

р.), організатор - Iнститут слов’янської філології Університету Людвіґа-

Максиміліана, м. Мюнхен, Німеччина (Клімчук Г.П.). Результатом заходу є: 

отримання нових знань та з’ясування сучасних тенденцій розвитку 

українського мови в сучасних закладах середньої освіти. 

8) Зустріч молодих вчених з докторкою Джесікою Зихович (Dr. Jessica 

Zychowicz), яка очолює Представництво Інституту міжнародної освіти в 

Україні та офіс Програми імені Фулбрайта, при підтримці НАПН України, 



28 

 

МОН та РМУ, 19.10.2021 р. – Корсакевич С.С. Результатом заходу є: 

отримання знань щодо можливостей участі молодих вчених в міжнародній 

програмі імені Фулбрайта. 

9) Участь в проєкті «Жінки Чернігівщини в умовах COVID-19: 

проблеми, наслідки, прориви», 24 березня 2021 р. – Корсакевич С.С. 

Результатом заходу є: формування знань щодо впливу пандемії на 

працевлаштування, соціальний захист, права і свободи жінок. 

10) Участь у Відкритому проєкті «Експертний клуб» при підтримці 

Інституту соціальної та політичної психології, Асоціації політичних 

психологів України – Корсакевич С.С. Результатом заходу є: інструменти 

формування політичної свідомості у здобувачі вищої освіти. 

11) Публікація в Інтернет-виданні «Апостроф», Корсакевич С. «Напруга 

в інформаційному полі: що може стояти за бійнею в Казані», 15 травня 2021 р. 

URL : https://apostrophe.ua/ua/article/world/ex-ussr/2021-05-15/napryajenie-v-

informatsionnom-pole-chto-stoit-za-boyney-v-kazani/39570 Результатом заходу 

є: популяризація університету у ЗМІ, особливості існування молоді у 

сучасному інформаційному полі. 

12) Конкурс наукових учнівських проєктів і розробок всеукраїнська 

«УНІВЕРСІАДА-2021», 26 березня 2021 р. Результатом заходу є: 

популяризація університету та ННІМП, залучення абітурієнтів до навчання в 

університеті, виявлення обдарованих дітей з метою залучення на навчання.  

13) Онлайн вебінар на тему «Гендерна політика в сфері безпеки» в 

рамках міжсекторальної співпраці з ГО «Всеукраїнська Демократична дія», 03 

червня 2021 р.  (Бережна Г.В., Ковтун О.А.). Результатом заходу є: 

популяризація ОПП «Управління проектами» та університету, формування 

гендерно-орієнтованих навичок у здобувачів. 

 

 

https://apostrophe.ua/ua/article/world/ex-ussr/2021-05-15/napryajenie-v-informatsionnom-pole-chto-stoit-za-boyney-v-kazani/39570
https://apostrophe.ua/ua/article/world/ex-ussr/2021-05-15/napryajenie-v-informatsionnom-pole-chto-stoit-za-boyney-v-kazani/39570
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VI.4. УЧАСТЬ У ЩОРІЧНИХ ВИСТАВКАХ «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ 

ОСВІТИ», «ІННОВАТИКА В УЧАСНІЙ ОСВІТІ», «ОСВІТА ТА 

КАР’ЄРА». 

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту брала 

активну участь у щорічних виставах: 

1) онлайн майстер-клас: «Формування інформаційної культури у 

майбутніх керівників організацій та установ» (15.10.2021) в рамках роботи 

XXXVIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2021», 

проведено (Карташов Є.Г., Ковтун О.А., Бережна Г.В., Дубініна О.В.); 

2) онлайн майстер-клас «Управління проектами від SMART до PMP: 

інструменти для життя та кар’єри» (26-28.05.2021 р.) в рамках роботи ХІІ 

Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2021», проведено (Карташов 

Є.Г., Алейнікова О.В., Бережна Г.В., Букорос Т.О., Ковтун О.А.); 

3) онлайн майстер-клас «Особливості побудови кар’єри в сучасних 

умовах» (27.05.2021 р.) в рамках роботи ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти-2021» (Дубініна О.В.). 

 

VI.5. УЧАСТЬ У НАУКОВИХ МАСОВИХ ЗАХОДАХ 

Участь у конференціях: 

1. I Міжнародна науково-практична конференція «Місцеве 

самоврядування в Україні та світі: теорія і практика», Полтава, 7 грудня 

2021 р. 

2. 8th International Conference «Strategies, Models And Technologies Of 

Economic Systems Management» (SMTESM-2021), Khmelnytskyi,  Ukraine,, 

December 3-4, 2021. 

3. ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди, м. 

Київ, 11-12 листопада 2021 р.  
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4. The 9th International Conference on Monitoring, Modeling & 

Management of Emergent Economy (M3E2 2021), Odessa, Ukraine, 26-28 May, 

2021. 

5. Х Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців в умовах трансформації освіти», Київ, 21 травня 2021 р. 

6. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія і 

практика інноваційного розвитку фінансового сектору України», Ірпінь, 25-26 

березня 2021 р. 

7. VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в 

сучасних глобалізацій них процесах», Ірпінь, 18 березня 2021 р. 

8. The 7th International scientific and practical conference «The world of 

science and innovation», London, United Kingdom, February 10-12, 2021. 

9. The 5th International scientific and practical conference «European 

scientific discussions», Rome, Italy. 2021. 

10. IІ Міжнародна науково-практичнаї конференція «Психологічні 

умови благополуччя персоналу організацій», м. Львів, 7–8 жовтня 2021 р. 

11. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграційні 

можливості сучасної психології та шляхи ї розвитку», м. Запоріжжя, 21-22 

жовтня 2021 р. 

12. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція 

«Психологічні виклики сучасних організацій», м. Івано-Франківськ, 3 червня 

2021 р. 

13. ІІ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція 

«Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного 

здоров'я особистості: теорія та практика», м. Харків, 24-25 вересня 2021 р. 

14. ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

студентів, аспірантів та науковців «Економіко – правові дискусії», м. 

Кропивницький, 14 квітня 2021 р.  
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15. Training In Ukraine Abstract Proceedings of FAI-PMASSB 2021. 

16. International online Scientific Conference «Science and education in 

the world information space», 18-19.03.2021. 

17. Всеукраїнська відкрита науково-практична конференція «Сучасні 

політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : 

Всеукраїнська відкрита науково-практична конференція», м. Київ, 

17.11.2021 р. 

18. Всеукраїнська практична онлайн конференція «Перспективи 

розвитку сучасної освіти», 05-06 листопада 2021 р. 

 

Участь у семінарах: 

1. Всеукраїнський науково-практичний семінар молодих науковців 

«Мова і культура як форми людського буття і свідомості нації» – 20 листопада 

2021 року. 

2. Освітній семінар «Вища освіта в Латвії» – 20 жовтня 2021 р. 

3. Онлайн вебінар «Гендерна політика в сфері безпеки» – 03 червня 

2021 р.  

4. Онлайн вебінар в межах Програми ООН із відновлення та 

розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу «Академічна 

доброчесність та цифрові рішення в сфері науки»  – 14 травня 2021 р. 

5. ІІ науковий семінар «Особистісні та психофізіологічні ресурси 

професійної життєстійкості» – 16 вересня 2021 року. 

6. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Безпека 

особистості в цифровому середовищі: правові, психологічні та технологічні 

аспекти» – 07.04.2021 р.  

7. Методологічний семінар НАПН України «Розвиток обдарованої 

особистості: світовий та вітчизняний контексти» – 18 листопада 2021 р. 
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Круглі столи: 

1. V круглий стіл «Історія в нас і ми в історії: психологія історичної 

пам’яті» в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України – 

25.10.2021 р. 

2. «Осіння школа молодого науковця 2021» при Міністерстві освіти і 

науки України в рамках реалізації проєкту British Council «Активні 

громадяни», спільно з ГО «Міжнародна фундація розвитку» –15.11.2021 – 

21.11.2021 р. 

3. Всеукраїнська школа майстерності «Педагогічний стартап-2021», 

2021 р. 

4. Круглий стіл в онлайн форматі «Інтернаціоналізація вищої освіти:  

виклики, досягнення, перспективи» в межах роботи ХІІІ Міжнародної 

виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2021», 20 жовтня 2021 р. 

Протягом 2021 р. викладачі кафедри взяли участь у 2 міжнародних 

виставках: ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2021», 

XXXVIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2021». 

 

VІІ. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

VІI.2. Підготовка здобувачів на першому (бакалаврському) і 

другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої 

освіти 

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології є структурним 

підрозділом ДЗВО «Університет менеджменту освіти», який здійснює освітню 

діяльність відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (рішення 

МАК від 17.02.1994 р., протокол № 6 (уперше); Наказ МОН України від 

15.11.2016, № 1492 л (переоформлено). 

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології освітня 

діяльність здійснюється на випускових кафедрах: 

- публічного управління і проектного менеджменту;  

- економіки, підприємництва та менеджменту;  
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- педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти;  

- психології та особистісного розвитку. 

Випусковою кафедрою Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології є кафедра публічного управління і проектного менеджменту, що 

забезпечує підготовки на всіх рівнях вищої освіти. 

Підготовка здобувачів на першому (бакалаврському)  рівні здійснюється 

за такими галузями знань, як 01 «Освіта/Педагогіка», 05 «Соціальні та 

поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 028 «Публічне 

управління та адміністрування» за спеціальностями: 011 «Освітні, педагогічні 

науки», 016 «Спеціальна освіта», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 073 

«Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 

«Публічне управління та адміністрування» в забезпеченні загальнофахових 

дисциплін, а саме: «Історія та культура України», «Історія менеджменту», 

«Філософія», «Статистика», «Вища та прикладна математика», «Математична 

статистика», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Педагогіка», 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Політологія», 

«Правознавство», «Державне та регіональне управління», «Господарське 

законодавство», «Інформаційні системи та технології», «Основи інформатики 

та обчислювальної техніки», «Логіка», «Соціологія». 

В рамках спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне 

управління та адміністрування» освітній процес проводиться за такими 

освітньо-професійними (освітньо-науковими) програмами: «Управління 

проєктами» та «Публічне управління та адміністрування» на другому та 

третьому рівнях вищої освіти. 

У 2021 році кафедрою успішно пройдено акредитацію за освітньо-

науковою програмою третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (гарант 

програми – д.держ.упр., професор Алейнікова О.В.), видано сертифікат про 

акредитацію  № 2003 від 29.07. 2021 р. 
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Високий рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення освітньої 

діяльності дає змогу кафедрі успішно задовольняти кадрові потреби на ринку 

праці в сферах публічного управління та місцевого самоврядування, управлінців 

вищої категорії, проєктних менеджерів. 

Організація освітнього процесу на кафедрі здійснюється у відповідності 

з освітніми програмами та навчальними планами. Обсяг тижневого 

аудиторного навантаження на здобувачів вищої освіти відповідає загально 

прийнятим нормам і встановлюється у відповідності з робочими навчальними 

планами. Для підвищення якості викладання планом роботи кафедри 

передбачено такі заходи як взаємовідвідування занять викладачами, відкриті 

лекції та практичні заняття,  спільні  лекції (тренінги, вебінари) із 

стейкхолдерами-практиками. Це дає змогу підвищити якість освітнього 

процесу, педагогічної майстерності, набути практичного досвіду. 

У зв’язку із всесвітньою епідемією COVID-19 організація освітнього 

процесу у 2021 році мала особливості – організація дистанційного навчання та 

атестації для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. 

Відділом навчальної роботи ННІМП було організовано дистанційне навчання 

з використанням освітніх платформ зручних, як для здобувачів вищої освіти, 

так і для ННП із забезпеченням відповідною документацією для проведення 

форм атестації та контролю за поточною успішністю.  

Організацію освітнього процесу спрямовано не лише на забезпечення 

здобуття здобувачами необхідних професійних компетентностей, а й на 

формування особистості, яка впевнено може претендувати на своє місце в 

соціально-економічній системі держави: у науці, на виробництві, у 

підприємництві, освіті шляхом поєднання освітнього процесу з практикою 

наукової, інноваційної та підприємницької діяльності. Зміст навчання формується 

на основі освітніх програм підготовки фахівців, навчальних планів, 

індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти, програм навчальних 

дисциплін та різних видів практик. Для забезпечення права здобувачів вищої 

освіти на вільний вибір навчальних дисциплін у межах відповідної освітньої 
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програми підготовки визначено порядок вибору здобувачами вищої освіти 

вибіркових навчальних дисциплін. 

Проведення атестації здобувачів вищої освіти, які отримують ступені 

магістра та доктора філософії здійснюється після завершення ними теоретичної та 

практичної частин навчання з метою встановлення відповідності засвоєних 

здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 

сучасним соціально-економічним вимогам суспільства. 

На високому рівні у 2021 році були проведенні захисти кваліфікаційних 

робіт здобувачів вищої освіти ОПП «Управління проєктами» освітнього рівня 

магістр за дистанційною формою (група УП19Г1 – 14 осіб). Кращі кваліфікаційні 

роботи було відзначено дипломами різних ступенів. 

Кафедрою здійснюється забезпечення освітнього процесу на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти з підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». 

У 2021 році науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють 

керівництво здобувачами, а саме: 

1 курс 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача Прізвище, ім’я, по батькові керівника 

Кашарська Світлана Станіславівна д.держ.упр., професор Діденко Н.Г. 

Куракіна Валерія Валентинівна д.держ.упр., професор Діденко Н.Г. 

Величко Олександра Іванівна д.держ.упр., професор Діденко Н.Г. 

Боголєпова Аліна Віталіївна к.держ.упр., доцент Ковтун О.А. 

Віховський Олег Олександрович к.держ.упр., доцент Ковтун О.А. 

Гусарчук Людмила Дмитрівна д.держ.упр., професор Алейнікова О.В. 

Черевко Олег Анатолійович д.держ.упр., професор Карташов Є.Г. 

Чекштуріна Анастасія Олегівна д.держ.упр., професор Карташов Є.Г. 

Даніленко Олег Миколайович д.держ.упр., професор Карташов Є.Г. 

Михайлова Тетяна Миколаївна д.держ.упр., доцент Євсюкова О.В. 

Паращенюк Максим Олександрович д.держ.упр., професор Дегтярьова І.О. 

Крилов Максим Сергійович д.держ.упр., професор Дегтярьова І.О. 

2 курс 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача Прізвище, ім’я, по батькові керівника 

Кулик Ілля Олегович д.держ.упр., професор Діденко Н.Г. 

Жирко Олександр Володимирович д.держ.упр., професор Діденко Н.Г. 

Васильєв Максим Андрійович к.держ.упр., доцент Ковтун О.А. 

 

У 2021 році було проведено атестацію здобувачів: 
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1) Спеціалізованою вченою радою ДФ 26.455.001 ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» яка була утворена за наказом МОН України №72 від 

20.01.2021 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації Марусіної Лариси Миколаївни на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань – 28  «Публічне управління та адміністрування», за 

спеціальністю – 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Тема дисертації – «Механізми державного управління системою загальної 

середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі 

(регіональний аспект)». 

Науковий керівник – Діденко Ніна Григорівна, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного 

менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.001: 

Голова ради: 

Карташов Євген Григорович - доктор наук з державного управління, доцент, 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Рецензенти: 

Алейнікова Олена Володимирівна - доктор наук з державного управління, 

професор, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Ковтун Оксана Анатоліївна - кандидат наук з державного управління, 

доцент, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

2) Спеціалізованою вченою радою ДФ 26.455.002 ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», яка була утворена за наказом МОН України №72 від 

20.01.2021 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації Цигана Віктора Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії 

з галузі знань – 28  «Публічне управління та адміністрування», за спеціальністю – 

281 «Публічне управління та адміністрування» 

Тема дисертації – «Розвиток державно-приватного партнерства в системі 

професійної (професійно-технічної) освіти». 

Науковий керівник – Діденко Ніна Григорівна, доктор наук з державного 
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управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного 

менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.002: 

Голова ради: 

Карташов Євген Григорович - доктор наук з державного управління, доцент, 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Рецензенти: 

Алейнікова Олена Володимирівна - доктор наук з державного управління, 

професор, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Ковтун Оксана Анатоліївна - кандидат наук з державного управління, 

доцент, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

3) Спеціалізованою вченою радою ДФ 26.455.009 ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», яка була утворена за наказом МОН України №1214 від 

10.11.2021 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації Сандрачука Ярослава Володимировича  на здобуття ступеня 

доктора філософії з галузі знань - 28 «Публічне управління та адміністрування», 

за спеціальністю – 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Тема дисертації – «Розвиток адміністративної юстиції в системі публічної 

влади». 

Науковий керівник – Діденко Ніна Григорівна, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного 

менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.009: 

Голова разової спеціалізованої вченої ради: 

Євсюкова Оксана Володимирівна - доктор наук з державного управління, 

доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту 

ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Рецензенти: 

Карташов Євген Григорович – доктор наук з доржавного управління, 

професор, завідувач кафедри публічного управління та проектного менеджменту 
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ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

Ковтун Оксана Анатоліївна – кандидат наук з державного управління, 

доцент, професор кафедри публічного управління та проектного менеджменту 

ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

У 2021 році на ОПП «Публічне управління та адміністрування» зараховано 

на навчання 28 осіб, за договором про додаткові освітні послуги – 6 осіб. У 2021 

році на ОНП «Публічне управління та адміністрування» зараховано на навчання 

12 осіб.  На ОПП «Управління проєктами» зараховано 8 осіб, за договором про 

додаткові освітні послуги – 6 осіб. 

 

VІІІ. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ  

З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 

VІІІ.1. Науково-інформаційна діяльність та зв’язки з громадськістю 

 

Представлення наукових періодичних видань та публікацій науково-

педагогічних працівників кафедри в світовій системі наукових комунікацій: 

а) наявність бібліометричних профілів науково-педагогічних 

працівників кафедри в Google Scholar:  

П.І.Б. Посилання на профіль в Google Scholar 
Індекс 

Гірша 

Алейнікова 

Олена 

Володимирівна 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=EWfpVzMAAAAJ 

 

7 

Бережна 

Галина 

Віталіївна 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=W65EIL0AAAAJ 

 

4 

Букорос 

Тетяна 

Олександрівна 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=JTCvGrsAAAAJ 

 

2 

Вініченко 

Алла 

Анатоліївна 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vl4JE2AAAAAJ&hl=ru 

 

1 

Грицай 

Світлана 

Юріївна 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=YBnMJWQAAAAJ 

 

1 

Діденко Ніна 

Григорівна 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=lbuNJUQAAAAJ 

 

9 

Дегтярьова Ія 

Олександрівна 

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=2&user=Es9gcPYAAAAJ 

 

11 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=EWfpVzMAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=W65EIL0AAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=JTCvGrsAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?user=vl4JE2AAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=YBnMJWQAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=lbuNJUQAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=2&user=Es9gcPYAAAAJ
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Дубініна 

Оксана 

Володимирівна 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=tF5nTGoAAAAJ&hl=uk 

 

4 

Євсюкова 

Оксана 

Володимирівна 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=LEyEUqsAAAAJ&hl=ru 

 

5 

Івкін 

Володимир 

Миколайович 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=rIhqDsQAAAAJ 

 

6 

Карташов 

Євген 

Григорович 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Oi2yfEQAAAAJ&hl=ru 

 

4 

Клімчук 

Галина 

Петрівна 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kAn2N0QAAAAJ&hl=uk 

 

1 

Ковтун Оксана 

Анатоліївна 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=s6z9be4AAAAJ&hl=uk&authuser=1 

 

6 

Пасічник 

Олена 

Степанівна 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=MwsSEa0AAAAJ&hl=uk 

 

2 

Розум Ігор 

Олександрович 

https://scholar.google.com/citations?user=JcLXgBIAAAAJ&hl=uk 

 

3 

Савченко 

Вадим 

Юрійович 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=11kSpogAAAAJ 

 

- 

Стасюк 

Наталія 

Василівна 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3EHedpsAAAAJ&hl=ru 

 

1 

Шмагун 

Антоніна 

Вікторівна 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=e35tZTkAAAAJ 

 

1 

 

б) наявність цифрових ідентифікаторів науково-педагогічних працівників 

кафедри (ORCID iD): 

П.І.Б. Цифровий ідентифікатор вчених 

Алейнікова Олена Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-4876-3563 

Бережна Галина Віталіївна https://orcid.org/0000-0002-0596-8534?lang=en 

Букорос Тетяна Олександрівна 
 

https://orcid.org/0000-0002-4059-2632 

Вініченко Алла Анатоліївна https://orcid.org/0000-0003-2641-9769 

Діденко Ніна Григорівна https://orcid.org/0000-0002-7365-9370 

Дегтярьова Ія Олександрівна https://orcid.org/0000-0002-0807-961X 

Дубініна Оксана Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-5405-8502 

Євсюкова Оксана Володимирівна https://orcid.org/ 0000-0002-1299-69-55 

Івкін Володимир Миколайович https://orcid.org/0000-0001-9642-8164 

Карташов Євген Григорович https://orcid.org/0000-0001-6522-5508 

Клімчук Галина Петрівна https://orcid.org/0000-0001-8358-589X 

Ковтун Оксана Анатоліївна https://orcid.org/0000-0002-0159-730X 

Розум Ігор Олександрович https://orcid.org/0000-0001-8858-5661 

Пасічник Олена Степанівна https://orcid.org/0000-0001-5350-7620 

Шмагун Антоніна Вікторівна https://orcid.org/0000-0002-4599-3742 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=tF5nTGoAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=LEyEUqsAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=rIhqDsQAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Oi2yfEQAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=kAn2N0QAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=s6z9be4AAAAJ&hl=uk&authuser=1
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MwsSEa0AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com/citations?user=JcLXgBIAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=11kSpogAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3EHedpsAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=e35tZTkAAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-0159-730X
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В межах співпраці кафедри з Академією педагогічної творчості м. Миколаїв 

НПП кафедри публічного управління і проектного менеджменту долучились до 

організації Міжнародної школи «Академія педагогічної творчості». У рамках такої 

співпраці на кафедрі шостий рік поспіль організовано роботу Науково-методичної 

студії «Інформаційно-аналітична компетентність педагога в умовах трансформації 

суспільства» (керівник студії – доц. кафедри О. В. Дубініна). Результатами такої 

співпраці є популяризація освітніх послуг кафедри та ННІМП в цілому.  

У звітному році діяльність кафедри висвітлювалася на сторінках соціальних 

мереж, а саме у мережі Facebook з метою популяризації освітніх послуг 

https://www.facebook.com/groups/131250777467353/?ref=aymt_homepage_panel; 

https://www.facebook.com/groups/154880441372941/?ref=bookmarks, 

адміністратором якої з 2012 року є доцент кафедри О. В Дубініна. Результати 

освітньої діяльності кафедри представлені на сайті Університету в розділі 

«Матеріали діяльності кафедри»: http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-

institutu/kaf-upravl-proekt/dokumentaciya 

Профорієнтаційна робота кафедри (КПіПМ) у 2021 р. відбувалася 

шляхом організації Днів відкритих дверей, презентації освітніх програм та 

проведення майстер-класів під час наукових масових заходів, співпрацею з 

Асоціацією міст України, Запорізькою обласною адміністрацією, 

комунікацією із ОТГ з метою залучення керівного складу ОТГ до здобуття 

профільної освіти за спеціальностями «Публічне управління та 

адміністрування» та «Управління проєктами». 

 

VІІІ.2. Інформаційно-комунікаційні технології  

в діяльності кафедри 

 

Освітній процес та науково-педагогічна діяльність кафедри 

здійснюється з використанням інформаційно-комунікаційних технологій 

кафедри: мультимедійної системи, комп’ютерної техніки, наявного доступу до 

мережі Інтернет (локальна мережа, Wi-fi), платформ для організації 

відеоконференцій (Zoom, Googlе Meet, Big Blu Button). 

https://www.facebook.com/groups/131250777467353/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/groups/154880441372941/?ref=bookmarks
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/dokumentaciya
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/dokumentaciya
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Протягом року відбувається оновлення постійно діючої сторінки 

Інституту в соціальній мережі «Фейсбук» 

(https://www.facebook.com/groups/1312507774673531/) для висвітлення 

важливих подій діяльності. Впродовж 2021 р. було опубліковано більше 100 

інформаційних повідомлень.  

 

ІХ. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІРОБІТНИЦТВО 

 

Упродовж 2021 року викладачі кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту здійснювали міжнародні наукові дослідження, в 

результаті яких було підготовлено і зареєстровано участь у таких масових 

заходах: 

Вебінар MODELE SZKÓŁ DOKTORSKICH W POLSKICH 

UCZELNIACH - PIERWSZE DOŚWIADCZENIA (МОДЕЛІ ДОКТОРСЬКИХ 

ШКІЛ У ПОЛЬСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ - ПЕРШИЙ ДОСВІД 

РЕФОРМУВАННЯ) (21.04.2021 р.), що був організований Варшавською 

Політехнікою у рамках Проєкту «Польсько-українська співпраця 

представницьких організацій ректорів – задля удосконалення діяльності 

закладів вищої освіти» за підтримки Міністерства освіти і науки Польщі, у 

співпраці зі Спілкою ректорів закладів вищої освіти України, Фундацією 

польських ректорів та Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі. 

У рамках вебінару були представлені основні напрями реформування 

системи і зміни моделей підготовки докторів філософії на підставі Закону про 

вищу освіту і науку, який, окреслюючи певні рамки, все ж залишає право 

конструювання докторської школи та визначення організаційного механізму 

присвоєння наукового ступеня доктора філософії закладам вищої освіти у 

рамках їх автономії. Тому організаційно-управлінські моделі докторських 

шкіл у польських університетах є досить різноманітними, що й довели 

експерти за результатами проведеного дослідження. 
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Протягом другої сесії вебінару відбулася панельна дискусія на тему 

моделей докторських шкіл, особливостей їх фінансування, інтернаціоналізації 

наукових досліджень та удосконалення мотиваційних механізмів для 

аспірантів із проректорами та координаторами докторських шкіл 

Вроцлавського Університету, Варшавської Політехніки, Польської академії 

наук та Інтердисциплінарної Краківської докторської школи (Польська 

академія наук  - AGH Університет Науки та Технoлoгії). 

Участь в ІІІ Українському форумі міжнародної освіти (The Third 

Ukrainian International Education Forum) (22-23.04.2021 р.), на якому 

обговорювали питання новації законодавства щодо навчання іноземців, 

статистику навчання іноземних студентів в Україні, особливості організації 

вступу і навчання іноземних студентів, найкращі практики інтернаціоналізації 

вищої освіти, нові горизонти Програми Еразмус+. 

Онлайн тренінг «Від ідеї до результату: підготовка проєктної заявки» 

(28.04.2021 р.) в рамках проєкту «Внутрішньо переміщені особи та приймаючі 

громади: розбудова толерантності через діалог» за підтримки Фонду Чарльза 

Стюарта Мотта. 

Під час тренінгу обговорювалися актуальні питання проєктного 

менеджменту, а саме: інструменти підготовки реальної грантової заявки на 

проєкт, технології роботи із міжнародними донорами, донорські та грантові 

програми країн ЄС, можливості територіальних громад в проєктній 

міжнародній діяльності, особливості формування бюджету проєкту, 

інструменти роботи із стейкхолдерами тощо.  

За підтримки Української Асоціації Викладачів та Дослідників 

Європейської Інтеграції та Національного Еразмус+ офісу в Україні в рамках 

проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Моне (620395-EPP-1-2020-1-UA-

EPPJMO-SUPPA) «ЄС-Східне партнерство: майбутні шляхи активізації 

спільних ініціатив академічних та громадянських спільнот в Україні» 

організовано  роботу фокус-групу із здобувачів щодо дослідження ціннісних 

трансформацій у середовищі українського студентства (14.05.2021 р.).  
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Під час роботи фокус-групи з’ясовували актуальний ціннісний клімат та 

виявляли динаміку ціннісних трансформацій у середовищі українського 

студентства. Головним результатом дослідження є розробка ефективної 

стратегії комунікації проєвропейських ціннісних орієнтацій українського 

студентства. 

Лекція засновниці освітньої екокомпанії KUNO Leadership Community, 

члена правління торгового концерну Metro AG, телефонної компанії Elisa Oyj, 

компанія з продажу нерухомості Tritax EuroBox PLC Еви-Лотти Шьостедт 

(25.05.2021 р.). 

Пані Ева-Лотта Шьостедт презентувала свою книгу The Movement of 

Trust, яка вже перекладена українською мовою. Також спікерка розповіла про 

основні цінності та філософію власного бізнесу – компанії KUNO Leadership 

Community. 

Онлайн вебінар на тему «Гендерна політика в сфері безпеки» (03.06 2021 

р.) в рамках міжсекторальної співпраці з ГО «Всеукраїнська Демократична 

дія» за матеріалами резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»; 

Стандартів НАТО і гендерної політики. В ході вебінару було проаналізовано 

резолюцію Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»; Стандарти НАТО 

і гендерної політики, підходи та результати імплементації резолюції 1325 

«Жінки, мир, безпека» в Україні. 

Участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Міжнародна політика» 

(05-07 липня 2021 р.), який організований за ініціативи Президента України 

Володимира Зеленського та проводиться під патронатом Офісу Президента та 

Уряду України. 

Професор кафедри к.держ упр., доц. Ковтун О.А. пройшла міжнародне 

стажування (11.09.2021–12.10.2021 року) за програмою підвищення 

кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах 

освіти: європейський досвід» (180 год / 6 кредитів ECTS), яке було 

організовано фундацією «Зустріч» (Польща) спільно з кафедрою Польсько-

Українських Студій Ягеллонського університету (Польща), Луганським 
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обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) та 

громадською організацією «Соборність» (Україна). 

Здобувачки вищої освіти 2 курсу магістратури спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування», група ДС20-Г1 Киричук Г.Є. та  Корнійчук 

Н.М. пройшли міжнародне стажування у Вищій Школі Агробізнесу в Ломжі 

(Республіка Польща) у період  10.05.2021–18.06.2021 року за темою: 

«Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної 

майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» (180 

год./ 6 кредитів ECTS). 

XІV. ВИСНОВКИ  

 

В ході проведення дослідження  за науково-дослідною темою 

«Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та 

удосконалення системи управління проектами» (РК 0119U000543, термін 

виконання: 2019-2021 рр.): 

- обґрунтовано теоретико-методичні підходи щодо забезпечення 

сталості проєктів при вирішенні проблем місцевого розвитку з урахуванням 

вимог міжнародних донорських програм та проєктів; теоретичне підґрунтя для 

виявлення й оцінювання закономірностей трансформації інституту вищої 

освіти в умовах формування цифрової економіки, враховуючи тенденції 

розвитку ринкових відносин, зростаючу інтеграцію та глобалізацію освітнього 

простору; 

- розроблено концептуальну модель взаємозв’язків між сталістю проєкту 

та його успіхом, що на відміну від існуючих надає можливість проєктному 

менеджеру більш чітко зрозуміти як різні виміри сталості проєкту можуть 

впливати на критерії його успішної реалізації; інтегральний показник 

структурних зрушень у системі вищої освіти щодо підготовки менеджерів, 

який побудований за правилами «золотого перерізу» за п’ятисекторною 

моделлю, що відповідає структурі ВВП постіндустріальної економіки та 

запитам роботодавців, відхилення якого від ідеального значення свідчить про 
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необхідність запровадження нових освітніх програм у системі підготовки 

менеджерів; 

- уточнено поняття «механізм», «інформаційні механізми»;  

«управлінська команда», «команда управління проєктом»; 

- запропоновано інструмент забезпечення цілісного підходу до 

запровадження сталості в проєкти розвитку громади у вигляді матриці 

оцінювання сталості McConville, яка дозволяє ранжувати (оцінити) 

можливості забезпечення сталості на кожному етапі проєкту. Зазначений 

інструмент проєктний менеджер може використовувати як під час реалізації 

проєкту, так і після його; 

- зазначено недоліки класичного методу управління проєктами; 

- виявлено ролі членів команд управління проектами; ознаки збереження 

маргіналізації жінок в управлінні проєктами: низький рівень участі жінок в 

управлінні проєктами; переважно незначна роль жінок як керівників проєктів;  

- висвітлено етапи становлення та усвідомлення проєктного 

менеджменту в Україні; 

- виділено виміри сталості з врахуванням інтересів зацікавлених сторін 

та ключові її фактори, за допомогою яких забезпечується можливість 

продовжувати отримувати вигоди від реалізації проєкту після завершення 

отримання основної допомоги від донора; 

- окреслено особливості використання методів управління проєктами; 

- визначено способи і методики формування команд управління 

проектами; основні виміри сталості – соціальний, економічний та екологічний, 

що реалізуються в концепціях та проєктах місцевого розвитку;  пріоритетність 

талантів як ключового ресурсу для реалізації успішних проєктів, що 

розглядається як засіб для збільшення участі жінок на всіх рівнях управління 

проєктами, програмами та портфелем проєкту; перспективні шляхи розвитку 

взаємодії органів місцевого самоврядування та територіальних громад в 

Україні; 
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- сформульовано основні рекомендації щодо підвищення ефективності 

діяльності команд управління проєктами; 

- розкрито сутність елементів системи управління проєктами (цілі, 

принципи, функції, методи, організаційна структура, інформаційне 

забезпечення управління тощо); історичну ретроспективу управління 

проєктами; принципи взаємодії органів місцевого самоврядування і 

територіальних громад у контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

- встановлено, особливості формування команд управління проектами; 

історія розвитку та популярності проектного менеджменту, проектної 

діяльності на практиці неодноразово довела своє ефективність та 

перспективність розвитку. Умови соціально-економічного розвитку України 

свідчать про орієнтацію на якісно новий рівень управління з використанням 

проектного формату від локальних комерційних, соціальних ініціатив на 

засадах краудфандингу до державного рівня як засіб соціального і 

економічного розвитку України, які реалізуються із залученням коштів 

міжнародних фінансових організацій; 

- охарактеризовано сучасні методи управління проєктами, зокрема: 

класичний проектний менеджмент, Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, 

PRINCE2; правові, організаційні, соціальні, мотиваційні, кадрові та  механізми 

матеріально-технічного забезпечення формування спроможних 

територіальних громад. 

В ході проведення дослідження  за науково-дослідною темою 

«Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, 

політичного та людського потенціалів суспільства і держави» (РК 

0120U105398, термін виконання: 2020-2025 рр.): 

• запропоновано авторське поняття «багаторівнева кластерна 

політика» та «механізм багаторівневої кластерної політики», базову схему та 

основні методологічні вимоги щодо визначення комплексу механізмів 

багаторівневої кластерної політики у регіонах; спеціальні базові 

компетентності щодо інформаційно-аналітичного забезпечення публічного 
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управління регіональним розвитком відповідно до дескрипторів Національної 

рамки кваліфікацій (знання; уміння/навички; комунікація; відповідальність і 

автономія); 

• доведено, що урядові повноваження класифікуються на певні 

види, залежно від сфери їх реалізації, тих суспільних правовідносин, на які 

вони справляють вплив, а також органів, з яким взаємодіє Кабінет Міністрів 

України, реалізуючи їх; 

• окреслено такі види парламентської відповідальності як 

індивідуальна відповідальність кожного окремого члена уряду за дії у ввіреній 

йому сфері суспільного життя та солідарна відповідальність всього складу 

уряду за результати діяльності цього органу виконавчої влади загалом, а також 

надано правову характеристику даних видів; фінансові інструменти 

Європейського Союзу та EUROPEAN GREEN DEAL для забезпечення сталого 

розвитку України; 

• визначено, що парламентська відповідальність як правовий 

інститут є важливим елементом системи стримувань та противаг, адже 

забезпечує взаємоконтроль двох гілок державної влади — законодавчої та 

виконавчої; 

• узагальнено: типові інструменти кластерної політики держав та з їх 

урахуванням розкрито змістові складові механізмів багаторівневої кластерної 

політики–правового, інституційного, організаційного, інформаційного, 

ресурсного, мотиваційного; 

• набуло подальшого розвитку: стратегії інноваційного управління 

освітньою системою; механізми впливу державного управління на формування 

та здійснення кадрової політики в дипломатичній службі України, що 

призводить до зміни  функціональної та організаційної структуру служби. 

Соціальна значущість дослідження полягає у доведенні об’єктивної 

необхідності змін у системі публічного управління та удосконалення методів 

та інструментів публічного управління; обґрунтуванні шляхів гармонізації 

публічної політики та управління, мінімізації суперечливих, деструктивних 
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впливів глобалізації на процес відтворення системотворчих характеристик 

згідно з людиноцентриською концепцією. 

Соціальним ефектом є нові знання, вміння, навички; корисні, соціально 

значимі зв’язки, можливості комунікації, взаємодії, партнерства; сприяння 

інтеграції навчального процесу, науки і практики публічного управління та 

місцевого самоврядування. 

Соціальні результати дослідження полягають в розробці та 

удосконаленні інструментів та засобів інформаційного, методичного, 

нормативного, організаційно-правового та іншого характеру, що можуть бути 

застосовані з метою забезпечення поширення (перенесення, тиражування) 

результатів в інші організації, громади. 

Організовано та проведено тренінги з тем: «Підхід до управління та 

розвитку на основі прав людини» (Бережна Г.В.); «Від ідеї до результату: 

підготовка проєктної заявки» (Бережна Г.В.). 

Організовано та проведено майстер-класи: «Формування інформаційної 

культури у майбутніх керівників організацій та установ» (Карташов Є.Г., 

Ковтун О.А., Бережна Г.В., Дубініна О.В.); «Управління проектами від 

SMART до PMP: інструменти для життя та кар’єри» (Карташов Є.Г., 

Алейнікова О.В., Бережна Г.В., Букорос Т.О., Ковтун О.А); «Особливості 

побудови кар’єри в сучасних умовах» (Дубініна О.В.); «Проєктний 

менеджмент у публічній сфері: інструменти для життя та кар’єри» (Карташов 

Є.Г., Алейнікова О.В., Бережна Г.В., Букорос Т.О., Ковтун О.А., Дубініна 

О.В.). 

Організовано та проведено онлайн вебінар на тему «Гендерна політика 

в сфері безпеки» в рамках міжсекторальної співпраці з ГО «Всеукраїнська 

Демократична дія», 03 червня 2021 р.  (Бережна Г.В., Ковтун О.А.).  

Серед здобувачів вищої освіти кафедри проводилась навчальна, освітня 

та наукова діяльність.  

Для забезпечення єдиного підходу до формування управлінських 

процесів та структур кафедра надає науково-методичний супровід з 
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розробленням рекомендацій для підрозділів освіти виконавчого органу 

територіальних громад, комерційних структур, органів державної влади. 

 

XV. СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 

НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ: 

Монографії 

1. Алейнікова О.В. Особливості стратегії інноваційного управління 

освітньою системою. Тенденції та проблеми управління закладами освіти: 

виклики ХХІ століття: колективна монографія / за наук. ред. М.О. Кириченка. 

Київ : ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2021.  С. 8-16. 

2. Психолого-організаційні детермінанти забезпечення психологічного 

здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості : 

монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, В. М. Івкін [та ін.] ; за ред. 

Л. М. Карамушки. К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

2021. 288 с. 

3. Rozum I., Sopilko S., Trotsyuk N. Administrative-legal aspects of state 

registration and certification of civil aerodromes in Ukraine. Single educational 

space in the condition of digital transformation : collective monograph., Warszawa, 

2021. рр. 219-231. URL : https://internships.com.ua 

4. Алейнікова О.В., Дубініна О.В., Ковтун О.А., Бережна Г.В., Івкін 

В.М., Вініченко А.А., Шмагун А.В. [та ін.]. Економічні, соціальні та 

інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління 

проектами: кол. монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: 

НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. 378 с. 

(ПІДГОТОВЛЕНО ДО ДРУКУ). 

Наукові статті 

Наукові статті, які індексуються у Scopus i Web of Science Core 

Collection: 

https://internships.com.ua/
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1. Evsyukova О., Obushna N., Selivanov S., Teplov S., Balashov I.  Modern 

Trends in Personnel Management in the Civil Service. An Overview of Innovative 

Practices and Features of Administrative and Legal Regulation Studia Luridica 

Lublinensia. Vol 30, № 4 (2021) рр. 13–32 URL: 

https://journals.umcs.pl/sil/issue/view/662/showToc 

2. Sydorenko V., Akhnovska I., Smirnov S., Verbovskyi I., Melnychuk O. 

Bridging the digital divide as a basic imperative of a higher education 

modernization. Estudios de Economia Aplicada. 2021. - Vol.39, № 9. DOI: 

https://doi.org/10.25115/eea.v39i9.5798 

Статті, внесені до переліку наукових фахових видань України 

1. Алейнікова О.В., Бережна Г.В, Ковтун О.А. Забезпечення стійкості 

результатів міжнародних донорських програм та проєктів місцевого розвитку 

в контексті децентралізації в Україні: методи та рекомендації для керівників 

проєктів. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові 

науки». 2021. Вип. 17(46). С. 117-142. DOI: https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐

2021‐17(46). 

2. Вербовський І.А., Рудницька О.П., Семенюк Т.В. Правове 

регулювання управління закладом вищої освіти міжнародним та зарубіжним 

законодавством. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3. С. 187-

190. URL : http://www.lsej.org.ua/index.php/ostannij-vipusk 

3. Verbovskyi I.A., Novitska I.V. Development of national legislation in 

higher education establishment management. Вісник Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2021.  № 1 (104). С. 11-27. 

4. Вініченко А.А. Зарубіжний та вітчизняний досвід формування 

проектного менеджменту в історичному контексті. Вісник післядипломної 

освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки» / НАПН України, ДЗВО «Ун-т 

менедж. освіти»; голов. ред. І. Дунаєв; редкол. : Л. Антонова [та ін.]. Київ : 

Юстон, 2021. Вип. 18(47). 250 с.  

5. Вініченко А.А. Формування соціокультурних цінностей молоді у 

процесі навчання в закладі вищої освіти. Вісник післядипломної освіти. Серія 

https://journals.umcs.pl/sil/issue/view/662/showToc
https://doi.org/10.25115/eea.v39i9.5798
https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)
https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)
http://www.lsej.org.ua/index.php/ostannij-vipusk
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«Педагогічні науки». 2021. Вип. 16(45). С. 23-38. URL : 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/16_45_2021/pedagog

/Bulletin_16_45_Pedagogika_Vinichenko.pdf.  

6. Глагович М.В., Діденко Н.Г. Повноваження Кабінету Міністрів 

України, функції та відповідальність. Інвестиції: практика та досвід. 2021. 

Вип. 7. С. 91-97. 

7. Добровольський Юзеф, Добровольський Віктор, Дубініна Оксана. 

Технологія планування та підтримки професійної кар’єри молодого викладача 
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