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Протокол № 4 
 

від 26.01.2021  
 

Голова – гарант ОНП, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, 
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; 

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: 
Калита П. Я. , український громадський діяч, лідера руху за якість і організаційну 

досконалість в Україні, президент  Української асоціації досконалості та якості, кандидата 
технічних наук; 

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 обговорення зворотнього зв’язку за результатами опитування аспірантів, інших 

стейкхолдерів та запровадження опитування академічної спільноти за ініціативою 
гаранта ОНП Алейнікової О.В. та стейкхолдера П. Я. Калити з теми «Щодо питань 
системного менеджменту в Україні на основі статті П. Я. Калити «Системний менеджмент 
для сталого розвитку: моделі і проблеми». 
 

Доповідачі: гарант ОНП проф. Алейнікова. О.В., член проєктної групи, доц. Жукова І. В., 
президент  Української асоціації досконалості та якості Калита П. Я.  

 
 
1. СЛУХАЛИ: 

Про обговорення зворотнього зв’язку за результатами опитування аспірантів, інших 
стейкхолдерів та запровадження опитування академічної спільноти за ініціативою 
гаранта ОНП Алейнікової О.В. та стейкхолдера П. Ю. Калити з теми «Щодо питань 
системного менеджменту в Україні на основі статті П. Ю. Калити «Системний 
менеджмент для сталого розвитку: моделі і проблеми». 

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Сприяти більш ґрунтовному залученню аспірантів  до процедур внутрішнього 
забезпечення якості через систему зворотного зв’язку, комунікацію з адміністрацією Інституту та 
проєктною групою ОНП «Публічне управління та адміністрування» кафедри ПУПМ. 



2. Члену проєктної групи, доц. Жуковій І. В провести аналіз та узагальнити результати 
зворотнього зв’язку. Зведену інформацію представити проєктній групі та врахувати при розробці 
Проєкту ОНП і процедурах внутрішнього забезпечення якості освіти ОНП «Публічне управління 
та адміністрування».  

3. Запровадити опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників 
з теми «Щодо питань системного менеджменту в Україні на основі статті П. Ю. Калити 
«Системний менеджмент для сталого розвитку: моделі і проблеми» і провести 
експериментальний аналіз відповідей. 
 
«ЗА» – 9 
«ПРОТИ» – 0 
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 
 
 

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


