
Витяг з протоколу № 7 

засідання кафедри ПУМО 

від 23 лютого 2022 року 

 

ПРИСУТНІ: директор ННІ МХТТ д.е.н., проф. Ткаленко Н.В., члени кафедри – зав. 

кафедри к.е.н, доц. Пономаренко С.І., д.держ.упр., проф. Руденко О.М., д.е.н, доц. Старченко 

Г.В., д.держ.упр, доц. Михайловська О.В., д.е.н, проф. Косач І.А., д.е.н., проф. Дука А.П., 

к.е.н, доц. Філіпова Н.В., к.держ.упр., доц. Лашук О.С., д.держ.упр., проф. Вдовенко С.М., ст. 

лаборант Кременна В.Д., запрошені – д.держ.упр., проф. Олійченко І.М., професор кафедри 

менеджменту і державної служби, д.е.н., доц. Дубина М.В., завідувач кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування, к.пед.н., доц. Литвин С.В., завідувач кафедри іноземної 

філології, представники стейкхолдерів – Гривко С., Загурська-Антонюк В., Приліпко С., 

Іванов Д., Юрченко Ю., здобувачі вищої освіти – Конопля Я.Ю., Католик М.А., випускник 

програми – доктор філософії Дегтярьов А.В. 

 

Порядок денний: 

1.  Про затвердження програм фахових вступних випробувань для вступу на ОПП 

«Магістр» та ОНП «Доктор філософії» («Менеджмент» та «Публічне управління та 

адміністрування»). 

2.  Про підготовку до щорічних наукових конференцій, конкурсів студентських робіт та 

студентських олімпіад. 

3.  Про хід підготовки до акредитації та внесення змін до освітньо-наукової програми 

«Публічне управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування» кваліфікації доктор філософії з публічного управління та 

адміністрування (далі – ОНП «Публічне управління та адміністрування»). 

4.  Про роботу кураторів. 

5.  Різне. 

 

Слухали по п. 3: 

Гаранта ОНП «Публічне управління та адміністрування» д.держ.упр.,професора 

Руденко О.М., яка надала інформацію про хід підготовки до акредитації та запропонувала 

проект ОНП «Публічне управління та адміністрування» для обговорення. 

Руденко О.М. запропонувала ввести до складу робочої групи з підготовки ОНП 

«Публічне управління та адміністрування» випускника даної програми Дегтярьова А.В., доктора 

філософії в галузі знань «Публічне управління та адміністрування». 

В обговоренні проекту взяли участь: 

Олійченко І.М., д.держ.упр., професор, який наголосив на необхідності розширення 

предметного поля викладання дисципліни «Сучасні проблеми розвитку економіки України» 

з урахування сучасних викликів та вимог, а також змістової специфіки розвитку системи 

публічного управління на сучасному етапі. 

Михайловська О.В., д.держ.упр., професор, яка запропонувала до циклу професійної 

підготовки ввести дисципліну «Публічна політика» як базову. 

Косач І.А., д.е.н., професор, яка запропонувала викладати дисципліну «Глобальні 

інтеграційні виклики в системі публічного управління» англійською мовою. 

Конопля Я.Ю., аспірант, який запропонував додати до вибіркових компонент 

дисципліни вузької спеціалізації, які б безпосередньо відповідали тематиці робіт аспірантів. 

Руденко О.М., д.держ.упр., професор, яка запропонувала активізувати практику 

співкерівництва дисертаційними роботами спільно з профільними фахівцями вітчизняних та 

зарубіжних університетів. 

 

 



Ухвалили по п. 3: 

Членам проектної групи доопрацювати проект ОНП «Публічне управління та 

адміністрування» з урахуванням пропозицій та рекомендацій, розмістити його на сайті для 

громадського обговорення. 

 

Завідувач кафедри ПУМО С.І.Пономаренко 

 

Секретар В.Д.Кременна 

 

 


