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Рецензія на освітньо-наукову програму «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» 

 

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування» 

є особливо актуальною в умовах сучасних геополітичних викликів, коли 

значна увага приділяється кадровому удосконаленню системи публічної 

служби, формуванню нового покоління публічних управлінців. 

Особливістю програми є поєднання науково-методологічної складової 

наукового дослідження, методики та практики виявлення й аналізу 

актуальних завдань системи публічного управління та адміністрування, 

набуття навичок прийняття публічно-управлінських рішень, практичного 

впровадження отриманих результатів в діяльності державних службовців. 

Позитивно хочу відмітити бажання слухачів вивчати окремі 

дисципліни англійською мовою, що було оговорено під час спільного 

засідання кафедри публічного управління та менеджменту організацій, 

випускників програми, які висловили своє бачення її подальшого розвитку, 

здобувачів та роботодавців. Відповідно, виступаючи від імені роботодавців 

для здобувачів даної програми, підтверджую необхідність володіння 

іноземною мовою під час проведення фахових дискусій, підготовки наукових 

продуктів, проектів, презентації результатів діяльності та, в цілому, під час 

спілкування у фаховому середовищі управлінців та науковців на 

міжнародному рівні. 
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Також в якості побажання та удосконалення програми хочу зауважити 

на уточненні окремих дисциплін, зокрема, їх адаптації до сфери публічного 

управління та адміністрування. На мою думку, дисципліна «Антикризове 

управління» є занадто загальна для підготовки здобувачів третього рівня. 

Більш доречно було б запропонувати для викладання дисципліну «Публічне 

управління в умовах криз різного походження» і можливо навіть в межах 

циклу професійної підготовки. Такий підхід дозволить конкретизувати та 

структурувати імовірні та наявні кризи, а також запропонувати конкретні 

механізми їх стабілізації з одного боку ситуативно, з іншого – максимально 

комплексно. За умови підтримки кафедрою такою пропозиції, відповідно 

потребуватимуть коректури і відповідні компетентності та програмні 

результати навчання. 

В цілому запропонований проект освітньо-наукової програми 

«Публічне управління а адміністрування» відображає сучасні вимоги до 

випускників спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 

дозволяє забезпечити якісну фахову підготовку докторів філософії з 

публічного управління та адміністрування та може бути рекомендовано до 

практичного використання. 
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