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Члени робочої групи, 

стейкхолдери 
  

Рекомендації  Результат  Примітка  

С.М.Вдовенко, 
д.держ.упр., професор 
 

Оптимізувати перелік загальних компетентностей з 
урахуванням специфіки освітньо-наукової програми, 
публічного управління як наукової галузі, проекту стандарту. 
Відповідно узгодити і програмні результати навчання. 

 уточнено перелік загальних 
компетентностей 
 скорочено та актуалізовано 
програмні результати навчання 

Обговорено під 
час засідання 
робочої групи. 
 
Проект ОНП 
затверджено на 
засіданні кафедри 
ПУМО 
(протокол № 10 
від 25.02.2020 р.) 
 

І.М.Олійченко,  
д.держ.упр., професор 
 

Ввести до циклу обов’язкових дисциплін профільну з 
публічного управління. 
 

 запропоновано запровадити 
дисципліну «Інституціональні 
засади публічного управління та 
адміністрування» 

А.В.Дегтярьов, 
аспірант 

Посилити міжнародну співпрацю під час реалізації ОНП 
«Публічне управління та адміністрування», зокрема, 
активізувати залучення аспірантів до участі у конференціях, 
стажуваннях, проектах 

 посилено інформаційну та 
консультативну складову щодо 
ознайомлення здобувачів ВО з 
можливістю міжнародної 
співпраці, надання їм 
консультативної допомоги з 
питань підготовки відповідних 
заявок та проектів 

М.М.Гурський, 
аспірант 
 

Розширити бази практик за межі Університету, надати 
можливість здобувачам ВО проходити практику в інших ЗВО, 
що мають відповідні навчальні дисципліни. 

 запропоновано долучити до 
баз проходження практики 
університети, з якими підписано 
угоди про співпрацю 
 

П.О.Веселов, 
заступник директора 
департаменту – 

Пропонуємо опрацювати досвід українських та зарубіжних ЗВО 
в частині врахування позитивного досвіду в процесі 
формування цілей та програмних результатів освітньо-

 суттєво скорочено та 
актуалізовано програмні 
результати навчання; 

Зміни до ОНП,  
з урахуванням 
результатів 



начальник 
управління туризму 
та охорони 
культурної спадщини 
Чернігівської 
обласної державної 
адміністрації 
 

наукової програми. Також пропонуємо скоротити перелік 
програмних результатів навчання, адже, на нашу думку, 
зважаючи на відносно невелику кількість кредитів, досягти їх 
практично неможливо. Також пропонуємо освітню компоненту 
«Проблеми економіки та управління сучасними 
організаційними структурами» замінити на таку, що більшою 
мірою відповідає специфіці публічного управління та 
адміністрування. В якості побажання висловлюємо надію, що в 
подальшому програма більш детально врахує аспекти 
державного управління гуманітарною сферою. 

 уточнено зміст окремих 
дисциплін шляхом розширення їх 
конкретними темами та 
модулями з публічного 
управління та адміністрування, 
зокрема, «Проблеми економіки та 
управління сучасними 
організаційними структурами» 
 

громадського 
обговорення, 
затверджено на 
засіданні кафедри 
ПУМО 
(протокол № 13 
від 14.05.2020 р.) 
 

В.В.Мельничук, 
Перший заступник 
голови Чернігівської 
обласної ради 

Активізувати залучення практиків до викладання, проведення 
лекційних і практичних занять, наукових семінарів, тренінгів 
тощо 

 заплановано проведення 
гостьових лекцій із залученням 
представників органів державної 
влади та органів місцевого 
самоврядування 

О.І.Васильєва, 
професор кафедри 
регіонального 
управління, місцевого 
самоврядування та 
управління містом 
НАДУ при 
Президентові України 

Разом з тим, зважаючи на сьогоднішню ситуацію, навчання 
переважно в дистанційному форматі, слід посилити наукову 
співпрацю з університетами саме за таких умов, у тому числі, 
міжнародну, адаптовано до галузі публічного управління та 
адміністрування, зокрема, шляхом участі в спільних науково-
дослідних розробках. Зважаючи на потужну економічну 
складову циклу професійної підготовки слід розглянути 
можливість в межах формуванні індивідуальної освітньої 
траєкторії взаємовідвідування лекційних та практичних занять 
з профільних навчальних дисциплін на базі університетів-
партнерів в рамках реалізації права на академічну мобільність 
відповідно до угод про співпрацю. 
 

 заплановано переглянути та 
оновити наявні договори про 
співпрацю, внести уточнення 
щодо можливостей академічної 
мобільності, інших видів наукової 
та освітньої співпраці 

Ю.Д.Юрченко, 
Начальник Головного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Чернігівській області 

Наголосив на тому, що одним з пріоритетів розвитку сфери 
публічного управління та адміністрування є співпраця з 
громадським сектором і запропонував активізувати цей 
напрям діяльності в межах розвитку ОНП «Публічне 
управління та адміністрування». 
(надав усні рекомендації під час засідання кафедри) 

 підготовлено угоди про 
співпрацю з громадськими 
організаціями 

 


