
Витяг з протоколу № 3 

засідання кафедри ПУМО 

від 21 листопада 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., 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, доктор філософії Дегтярьов А.В., 

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

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

М.М., Попик А.В., Максак В.І., Сорока В.А., Шебуренков О.О., Дмитренко О.Б. 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження персонального складу комісії по захисту курсових робіт на 2021-

2022 н.р. (згідно п.7.4.2 Положення про організацію освітнього процесу в НУ «Чернігівська 

політехніка») 

2. Про розгляд питання щодо ліквідації академічної заборгованості здобувачів. 

3. Про клопотання до Вченої ради НУ «Чернігівська політехніка» про затвердження 

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») зі змінами. 

4. Різне. 

 

Слухали по п. 3:  

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

Руденко О.М., яка озвучила зміст отриманих від стейкхолдерів рекомендації та запропонувала 

їх для обговорення й узгодження: 

Рекомендації від Гривка С.,к.держ.упр., Народного депутата України. Пропонується 

до переліку вибіркових компонент представленої програми ввести дисципліну, що сприятиме 

розробці та реалізації публічно-управлінських рішень на різних рівнях з урахуванням 

демократичних змін. 

Рекомендації від Приліпка С., д.держ.упр, доцента, в.о. завідувача кафедри публічного 

управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва Національного 

університету біоресурсів та природокористування України. В якості пропозицій зазначено: 

позитивно хочу відмітити формування у здобувачів навичок прийняття публічно-

управлінських рішень і викладацької майстерності в умовах невизначеності, викликів, ризиків 

та загроз та відповідних результатів навчання щодо напрямів стратегічного сталого розвитку 

на різних рівнях публічного управління та адміністрування, визначення й аналізу імовірних 

загроз і ризиків, створення прогнозних припущень з їх вирішення. В такому контексті можна 

лише порекомендувати розробити та запровадити окремі дисципліни, які будуть спрямовані на 

забезпечення безпеки людини, суспільства, держави. 

Рекомендації від Іванова Д., к.держ.упр., заступника голови Чернігівської обласної 

державної адміністрації. Пропонується уточнити вибіркову компоненту «Механізми і 

інструменти публічного управління (за сферами діяльності)» та конкретизувати її з метою 

відповідності існуючим потребам публічного управління. 

Рекомендації від Лихач Ю., к.держ.упр., директора Вищої школи публічного управління. 

В якості пропозицій зазначено: досить різноманітним є блок вибіркових компонент програми, 

які згруповані з урахуванням логіки формування наукової свідомості здобувача та вимог 

сьогодення – теоретичний блок; механізми формування та розвитку системи публічного 

управління; розвиток інноваційного мислення науковця-практика, спроможного працювати в 

умовах сучасних викликів, ризиків та криз. Саме в такому контексті хочу підтримати розвиток 

даної програми та запропонувати посилити вибірковий блок запровадженням циклу 



дисциплін, що пов’язані з питаннями інформаційної безпеки, розвитку інноваційних 

інструментів захисту від дезінформації саме для органів публічного управління, які є особливо 

актуальними у воєнний і повоєнний період, відповідно, формування навичок медіації та 

діалогу для науково-дослідної діяльності та потреб публічної служби. 

В обговоренні взяли участь: 

Дегтярьов А.В., доктор філософії, механік-радіотелефоніст радіостанції ЗСУ, який 

запропонував уточнити фокус програми з урахуванням сучасних ризиків та вимог воєнного 

часу. 

Д.е.н., професор Косач І.А., яка запропонувала навчальний пан ОНП «Публічне 

управління та адміністрування», підготовлений з урахуванням отриманих пропозицій та 

рекомендацій. 

 

Ухвалили по п. 3: 

3. Затвердити зміни до проекту ОНП «Публічне управління та адміністрування». 

3.1. Підтримати рекомендації стейкхолдерів, максимально врахувати їх при 

доопрацюванні ОНП «Публічне управління та адміністрування». 

3.2. Уточнити дисципліну «Сучасні проблеми розвитку економіки України» у такому 

формулюванні – «Сучасні проблеми розвитку України», зробити акцент на політико-правовий, 

ціннісний, безпековий аспекти, рекомендувати її викладання у вибірковому циклі. 

3.3. Запровадити в циклі обов’язкової підготовки дисципліни «Публічна політика», 

«Прийняття публічно-управлінських рішень в сучасних геополітичних реаліях», «Глобальні та 

регіональні загрози безпеці людини, суспільства, держави». 

3.4. Розширити блок вибіркових компонент, у тому числі, з урахуванням сучасних 

ризиків та вимог воєнного часу. 

3.5. Внести відповідні зміни в силабуси та робочі програми. 

3.6. Членам проектної групи доопрацювати ОНП «Публічне управління та 

адміністрування». Уточнити навчальний план з урахуванням змін до ОНП «Публічне 

управління та адміністрування». 

3.7. Клопотати перед Вченою радою НУ «Чернігівська політехніка» про затвердження 

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 (зі змінами) і навчального пану. 

3.8. Відповідну інформацію розмістити на сайті. 

 

 

Завідувач кафедри ПУМО С.І.Пономаренко 

 

Секретар В.Д.Кременна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


