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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: 
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.  
Марусіна Л.М., провідний спеціаліст відділу освіти Золотоніської РДА, випускниця освітньо-

наукової програми «Публічне управління та адміністрування». 

 
 

Всього осіб : 9 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про представлення проєкту модернізованої освітньо-наукової програми «Публічне 
управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальністі 
281 «Публічне управління та адміністрування», третього (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 
ступеня доктора філософії. 

 
Доповідачі: гарант ОНП проф. О. В. Алейнікова, члени робочої групи. 
 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Представлення та обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Публічне управління та 
адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальністі 281 «Публічне 
управління та адміністрування», третього (освітньо-науковий) рівень вищої освіти ступеня доктора 
філософії. 

ВИСТУПИЛИ: 
Гарант освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» професора, 

д.держ.упр. О.В. Алейнікова з доповіддю, про представлення проєкту модернізованої освітньо-наукової 
програми «Публічне управління та адміністрування» за результатами опитування, врахування 
отриманих пропозицій та зауважень від роботодавців, академічної спільноти, здобувачів вищої освіти і 
випускників, а також – закордонного досвіду. 

Члени робочої групи проф. Діденко Н. Г., проф. Карташов Є.Г.,доц. Букорос Т.О. та Марусіна 
Л.М. щодо оновлення освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування», її 
структури та освітніх компонент професійного спрямування. 

У ході дискусії були опрацьовані зауваження та пропозиції стейкхолдерів, акцентовано увагу на 
врахуванні досвіду закордонних ЗВО. 



 
УХВАЛИЛИ: 

1. За результатами обговорень представленого проєкту освітньо-наукової програми 
«Публічне управління та адміністрування» зі стейкхолдерами:  

–   врахувати подані зауваження та пропозицій і внести відповідні зміни до проєкту 
освітньо-наукової програми, а саме: ввести такі обов’язкові освітні компоненти, 
як «Публічна політика цифрового розвитку», «Науковий семінар з 
інвестиційного розвитку та публічних фінансів»; 

– врахувати закордонний досвід підготовки здобувачів PhD і ввести освітній 
компонент «Науковий семінар: кепстоун з галузі «Публічне управління та 
адміністрування» та змінити розподіл кредитів ECTS. 

2. Розглянути модернізовану освітньо-наукову програму «Публічне управління та 
адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальністі 
281 «Публічне управління та адміністрування», третього (освітньо-науковий) рівень вищої 
освіти ступеня доктора філософії на розширеному засіданні кафедри ПУПМ із 
запрошеними стейкхолдерами та розмістити відповідний проєкт програми на сайті ДЗВО 
«УМО» для подальшого обговорення. 

2. Звернутися до зовнішніх стейкхолдерів для розміщення проєкту освітньо-наукової програми 
«Публічне управління та адміністрування» для громадського обговорення і зворотнього 
зв’язку на інтернет-ресурсах організацій, які вони представляють у вільному доступі. 

3. Ввести до складу стейкхолдерів Проєкту ОНП «Публічне управління та адміністрування»: 
Сиченко Віктора Володимировича – ректора КЗВО «Дніпровська академія неперервної 
освіти» Дніпропетровської обласної ради, доктора наук з державного управління, 
професор, Заслуженого працівника освіти України, професора кафедри освітнього 
менеджменту, державної політики та економіки. 
Марусіну Ларису Миколаївну, провідного спеціаліста відділу освіти Золотоніської РДА, 
випускницю освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування». 

 
 
«ЗА» – 9 
«ПРОТИ» – 0 
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 
 
 

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


