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Голова – гарант ОНП, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, 
доктор наук з державного управління, професор Алейнікова О.В. 
Секретар – 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;  
Супрун В.В., член проєктної групи, кандидат економічних наук, доцент, магістр 

державного управління; 
Діденко Н. Г., 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; 

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

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

доцент; 
 

Всього осіб : 7  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про внесення кандидатур зовнішніх стейкхолдерів до 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 та отримання рецензій. 

Доповідач: гарант ОНП, д. держ.о упр., проф. Алейнікова О. В. 
 

1. СЛУХАЛИ:  
Про внесення кандидатур зовнішніх стейкхолдерів до 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 та 
отримання рецензій. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

Гарант освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування», 
д.держ.упр., професор Алейнікова О.В., яка зазначила, що спираючись на аналіз тенденцій 
розвитку спеціальності, прогностичних тенденцій ринку праці, отримання зворотного зв’язку та 
унормування співпраці з роботодавцями, пропонується до складу стейкхолдерів ввести: 

- Токареву В. І., проректора з науково-педагогічної роботи Донецького державного 
університету управління, доктора наук з державного управління, професора;  

- Діденко Н. Г., професора кафедри публічного управління та адміністрування 
Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, доктора наук 
з державного управління, професора. 

Карташов Є. Г., член проєктної групи, завідувач кафедри публічного управління і 
проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, доцент запропонував ввести 
до складу стейкхолдерів ОНП – Слобожана О. В., виконавчого директора Громадської 



організації «Асоціація міст України», члена Ради Європейських муніципалітетів і регіонів, 
кандидата наук з державного управління. 

Діденко Н. Г., професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту 
ННІМП ДЗВО «УМО» запропонувала до складу стейкхолдерів ОНП кандидатуру Дубич К. В., 
професора кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів 
Державної служби зайнятості України, доктора наук з державного управління, доцента. 

Професор Алейнікова О.В. звернула увагу на необхідність отримання рецензій на ОНП 
«Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування», третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії 
(проєкт ОНП зі змінами) від запрошених стейкхолдерів та подальшого врахування їх зауважень 
і пропозицій. 

 
УХВАЛИЛИ: 
За отриманої згоди, винести на розгляд і затвердження на засіданні Вченої ради ДЗВО 

«УМО»  кандидатури стейкхолдерів ОНП «Публічне управління та адміністрування» 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти ступеня доктора філософії у такому складі: 

Токарева В. І., проректор з науково-педагогічної роботи Донецького державного 
університету управління, доктор наук з державного управління, професор; Діденко Н. Г., 
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; 
Слобожан О. В., виконавчий директор Громадської організації «Асоціація міст України», член 
Ради Європейських муніципалітетів і регіонів, кандидат наук з державного управління. 
 
 
«ЗА» – 7 
«ПРОТИ» – 0 
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 
 
 

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

 
 


