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Голова – гарант ОНП, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, 
доктор наук з державного управління, професор Алейнікова О.В. 
Секретар – член проєктної групи, професор кафедри публічного управління і проектного 
менеджменту, кандидат політичних наук, доцент Букорос Т.О. 

 
Карташов Є. Г., член проєктної групи, завідувач кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, доцент;  
Діденко Н. Г., зовнішній стейкхолдер, професор кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», професор кафедри публічного управління та 
адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, доктор наук з 
державного управління, професор; 

Дубич К. В., професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту 
підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, доктор наук з державного управління, 
доцент; 

Ковтун О. А., член проєктної групи, завідувач відділу міжнародного співробітництва ДЗВО 
«УМО», доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат наук з 
державного управління, доцент;  

Жукова І. В., член проєктної групи, заступник директора Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДЗВО «УМО», кандидат наук з державного управління, доцент.  

 
Запрошені: 
Ануфрієва О. Л., завідувач аспірантури і докторантури УМО, кандидат педагогічних наук, 

доцент; 
Шмагун А. В. – завідувач практики відділу практики та маркетингу освітніх послуг ННІМП, 

кандидат наук з державного управління.  
 

Всього осіб : 9  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про посилення наукової складової освітньо-наукової програми «Публічне управління 

та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 
«Публічне управління та адміністрування», третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
ступеня доктора філософії. 

Доповідач: гарант ОНП, д. держ.о упр., проф. Алейнікова О. В. 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Провести ознайомлення аспірантів з планом позааудиторних заходів щорічних 

конференцій, наукових семінарів, круглих столів з можливістю публікації матеріалів апробації 
наукового дослідження у збірнику наукових праць за результатами конференції, можливістю 
публікації у наукових виданнях зарубіжних університетів-партнерів та проведення наукового 
дослідження, використовуючи потенціал ДЗВО «УМО», як головного центру післядипломної 
освіти України і засновника ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти». 

2. Активно залучати аспірантів до виконання планів НДР кафедри публічного управління 
і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, 
політичного та людського потенціалів суспільства і держави» (номер державної реєстрації РК 
№ 0120U1053989), науковий керівник теми - Карташов Євген Григорович, доктор наук з 
державного управління., доцент, завідувач кафедри публічного управління  проектного 
менеджменту. 
 
«ЗА» – 9 
«ПРОТИ» – 0 
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 
 
 

   О. В. Алейнікова Голова робочої групи 
 
Секретар       Т. О. Букорос  


