
Таблиця  

пропозицій за результатами обговорення стейкхолдерів  

проєкту ОПП «Публічне управління та адміністрування»  

для другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 
№ ОПП-2021 Проєкт ОПП-2022 

ПіП стейкголдера - пропозиція 

ОПП-2022 

ПіП стейкголдера - пропозиція 

Примітка 

(реакція 

проєктної 

групи) 

1 2 3 4 5 

1 ПРН13 у ОП Рекомендації експертів НАЗЯВО – ПРН13 у ОП є 

колоборацією ПРН 06, 07, 08 зі Стандарту. Необхідно 

переглянути. 

ПРН 13– уточнено. 

 погоджено 

2 СК11, СК 12 у ОП Рекомендації експертів НАЗЯВО – СК11, СК 12 у ОП є 

колоборацією ПРН 06, 07, 08 і СК 04, 07, 08 зі Стандарту, їх 

необхідно переглянути. 

СК 12 – вилучено, ПРН 13 і СК 11 – уточнено. 

 погоджено 

3 ОК 2.03 «Аналітика публічної 

політики» у НП 

Рекомендації експертів НАЗЯВО – ПРН 04 і 05 не задіяні у РП. 

Д.е.н., доц. Омельяненко В.А. (викладач ОК) – РП ОК 2.03 

оновити, розширити (з 3-х до 5 кредитів), додати ПРН 04. 

ПРн 05 включити до РП ОК 2.03 

 погоджено 

4 Програма вступних випробувань  Рекомендації експертів НАЗЯВО – оновити Програму 

вступних випробувань  

 погоджено 

5 Вибіркові дисципліни Рекомендації експертів НАЗЯВО – розширити перелік 

вибіркових дисциплін, які пропонуються кафедрою 

Волошко Є. (здобувач) – розширити перелік 

вибіркових дисциплін, додавши ОК з дотичної 

до публічного управління проблематики  

погоджено 

6 ОК 1.03 «Публічне управління 

соціально-економічним розвитком», 

ОК 2.09 «Публічне управління 

регіонами та територіями», ОК 2.10 

«Технології публічного управління» 

Д.е.н., проф Кудріна О.Ю. (член проєктної групи, викладач 

ОП) – вилучити з ОПП  ОК 1.03, ОК 2.09, ОК 2.10. 

 

 погоджено 

7 Кожна дисципліна професійної 

підготовки розрахована на 3 

кредити 

Саламатов В.О. (член проєктної групи, викладач ОП) – 

збільшити кількість кредитів для ОК з циклу професійної 

підготовки за рахунок вилучених з Навчального плану ОК. 

Переважну більшість ОК професійної підготовки розраховані 

на 5 кредитів 

 погоджено 

8 До НП включені ОК 2.01 

«Електронне урядування» і ОК 2.05 

«Інформаційні сервіси та технології 

публічного управління» 

Д.е.н., доц. Омельяненко В.А. (викладач ОП) - ОК 2.01 

«Електронне урядування» і ОК 2.05 «Інформаційні сервіси та 

технології публічного управління» оновити і об’єднати у ОК 

«Електронне урядування і цифрові технології» 

 погоджено 



1 2 3 4 5 

9 ОК 2.02 «Стратегічне управління 

розвитку ОТГ» 

Гладенко Ю.М. - оновити ОК відповідно до змін, 

закріплених у законодавчій базі України, розширити зміст, 

змінити назву на «Стратегічне управління розвитком 

громад і територій», перенести вивчення ОК на 2-й семестр 

у Навчальному плані 

 погоджено 

10 ОК 2.04 «Управління інноваційно-

інвестиційними процесами» у НП 

розміщена у циклі професійної 

підготовки  

Гладенко Ю.М. - ОК 2.04 «Управління інноваційно-

інвестиційними процесами» перенести з циклу професійної 

підготовки до циклу загальної підготовки 

ОК «Управління інноваційно-інвестиційними 

процесами» перенесено на 3-й семестр у НП 

погоджено 

11  ОК 2.06 «Маркетинговий 

менеджмент у публічному 

управлінні» у НП 

Білан А.О. (випускниця) - ОК 2.06 «Маркетинговий 

менеджмент у публічному управлінні» вилучити, а ввести 

ОК «Комунікації у публічному управлінні» 

 погоджено 

12 ОК 2.08 «Право у публічному 

управлінні» у НП 

Д.е.н., проф. Божкова В.В. (гарант програми) – РП ОК 2.08 

«Право у публічному управлінні» оновити 

Д. Борозенець  (рецензент) - варто запланувати 

вивчення ОК «Право у публічному управлінні» в 

1-му семестрі 

погоджено 

13 ОК 2.07 «Євроінтеграція, 

міжнародне публічне управління та 

національна безпека» у НП  

Д.е.н., доц. Омельяненко В.А. (викладач ОП) – РП ОК 2.07 

оновити, розширити (з 3-х до 5 кредитів) 

Гончаренко І.Г. (рецензент) -  проводити 

моніторинг змін в сфері публічного управління в 

європейських країнах та вносити відповідні 

корективи в освітні компоненти, що забезпечить 

покращення відповідності підготовки фахівців з 

публічного управління та адміністрування 

сучасним стандартам європейського 

співтовариства 

погоджено 

14 ОК 2.11 «Публічна служба» у НП Саламатов В.О. (член проєктної групи) – РП ОК 2.11 

«Публічна служба» оновити, розширити (з 3-х до 5 

кредитів) 

Рябуха А. (рецензент) -   враховуючи те, що в 

освітньо-професійній програмі зазначена 

придатність випускників до працевлаштування на 

посадах спеціалістів по роботі з персоналом, 

бажано б було зазначити, як це корелюється з 

освітніми компонентами. Розширити тему щодо 

управління персоналом у РП ОК «Публічна 

служба» 

погоджено 

 

 


