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Голова -  гарант освітньо-професійної програми «Публічне управління 
та адміністрування» (далі -  ОПП) Алейнікова Олена Володимирівна, 
професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор 
наук з державного управління, професор;

Секретар -  член проектної групи Ковтун Оксана Анатоліївна, доцент 
кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат наук з 
державного управління, доцент.

ПРИСУТНІ:
Члени проектної групи:
-  Карташов Євген Григорович, завідувач кафедри публічного 

управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, 
доцент;

-  Букорос Тетяна Олександрівна, професор кафедри публічного 
управління і проектного менеджменту, кандидат політичних наук, доцент

Стейкхолдери:
- Діденко Ніна Григорівна, доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 
Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України;

-  Слобожан Олександр Володимирович, кандидат наук з державного 
управління, виконавчий директор Асоціації міст України, член Ради 
Європейських муніципалітетів і регіонів.

Запрошені:
-  Шмагун Антоніма Вікторівна -  завідувачка практики відділу 

практики та маркетингу освітніх послуг ННІМП, кандидат наук з державного 
управління;

-  Щавінська Вікторія Олександрівна — здобувачка ступеня магістр за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» -  представниця 
академічної групи.

Усього 8 осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан реалізації та напрями вдосконалення освітньо-професійної 

програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 
«Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне 
управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.



СЛУХАЛИ:
Гаранта ОПП професора Алейнікову О. В. з доповіддю про стан 

реалізації ОПП за результатами аналізу успішності здобувачів вищої освіти, 
опитування здобувачів вищої освіти щодо змістового наповнення ОПП, 
вивчення зарубіжного досвіду, а також проект удосконаленої ОПП для його 
подальшого розгляду Вченою радою університету.

ВИСТУПИЛИ:
Карташое Є.Г., який відзначив високий рівень підготовки проекту 

освітньо-професійної програми та її відповідність у запропонованій редакції 
потребам сучасної практики публічного управління та адміністрування.

Діденко Н. Г., яка теж позитивно оцінила проект ОПП та звернула 
увагу присутніх на якості викладання дисциплін удосконаленої ОПП й 
необхідності постійного моніторингу її реалізації, підвищення рівня 
професійної майстерності викладачів.

Ковтун О.А., яка зауважила на необхідності формування
компетентностей щодо методології наукових досліджень.

Щавінська В.О. -  здобувачка ступеня магістр за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування», яка висловила побажання від 
групи здобувачів вищої освіти ввести дисципліну щодо фандрейзингу в 
публічній сфері та методології практичного застосування системного 
підходу.

УХВАЛИЛИ:
1. За результатами обговорень представленого проекту освітньо- 

професійної програми «Публічне управління та адміністрування»:
-  винести на розгляд Вченої ради університету у червні 2020 року 

проект освітньо-професійної програми «Публічне управління та 
адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти -  у термін до 29 травня 2020 
року після його доопрацювання в робочому порядку, зокрема з такими 
освітніми компонентами:

ОК.ОІ Концептуальні засади публічного управління та адміністрування 
(5 кредитів);

ОК.02 Системний аналіз та моделювання в публічному управлінні (6);
ОК.ОЗ Право в публічному управлінні (4);
ОК.04 Публічна політика: аналіз та механізми впровадження (5);
ОК.05 Інформаційно-аналітична діяльність та маркетингові технології в 

публічному управлінні (5);
ОК.06 Антикризове управління (4);
ОК.07 Електронна демократія та е-урядування в публічному управлінні

(4);



ОК.08 Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні (3); 
ОК.09 Методологія системного підходу та наукових досліджень (5); 
ОК.ІО Управління фандрейзингом (4);
ОК.11 Регіональна політика та місцеве самоврядування (3);
ОК.12 Курсова робота «Публічна політика: аналіз та механізми 

впровадження».

«ЗА» -  9 
«ПРОТИ»-  0 
«УТРИМАЛИСЬ» -  0

Секретар

Г олова О. В. Алейнікова

О.А.Ковтун


