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Протокол №7
засідання Експертної ради роботодавців за спеціальністю 281 «Публічне

управління та адміністрування»
від «8» червня 2022 року

Голова: Гаврилюк М.П.
Секретар: Деміхов О.І.
Присутні: 7 чол.: Гаврилюк М.П., Моша А.М., Войтенко М.Г.
Запрошені: завідувач кафедри управління імені Олега Балацького, д.е.н.,
проф. Рекуненко І.І., к.е.н., доц. Павленко О.О., к.е.н., доц. Лук`янихін В.О.,
Деміхов О.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Розгляд Експертною радою роботодавців освітньо-професійних програм
“Адміністративний менеджмент”, “Державна служба” 2022 року прийому для
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281
“Публічне управління та адміністрування”.

СЛУХАЛИ:

Д.е.н., проф., зав. кафедри управління імені Олега Балацького Рекуненка І.І.,
про те, що у зв`язку з затвердженням Програми Єдиного державного
кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) зі спеціальності “Публічне управління та
адміністрування” на другому (магістерському) рівні вищої освіти наказом
Міністерства освіти і науки України та Національного агентства України з
питань державної служби 18 жовтня 2021 року № 1105/165-21, виникла
необхідність проаналізувати зміст та структуру освітніх компонентів щодо їх
відповідності програмі ЄДКІ. Робочою проектною групою прийнято рішення
щодо внесення змін за освітньо-професійними програмами
«Адміністративний менеджмент», «Державна служба» спеціальності 281
“Публічне управління та адміністрування” за другим (магістерським) рівнем
та робочих навчальних планів для 2022 року прийому денної та заочної форм
навчання. Модернізація освітніх компонентів та вдосконалення структурно-
логічних схем підготовки здобувачів зазначених освітніх програм сприятиме
успішному оволодінню здобувачами результатів навчання, які визначено
відповідним Стандартом вищої освіти та успішному складанню Єдиного
державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 281 «Публічне
управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої
освіти.



ВИСТУПИЛИ:
К.е.н., доц. Павленко О.О., керівник групи забезпечення спеціальності 281
“Публічне управління та адміністрування”, гарант робочої проектної групи,
зазначила, що розроблені проекти освітньо-професійних програм
відповідають Стандарту вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня.

Під час громадського обговорення змісту ОПП протягом 01.05.2022 р. -
04.06.2022 р. надійшли пропозиції та зауваження від стейкхолдерів.

Голова експертної ради роботодавців Гаврилюк М.П. зазначив, що зазначені
зміни освітніх програм відображають сучасні новації у сфері державної
політики та врядування, публічного управління, публічної служби. Перегляд
компонентів освітніх програм щодо їх відповідності програмі ЄДКІ є
важливим для успішної підготовки здобувачів до підсумкової атестації.
Моша А.Г., член експертної ради роботодавців, відмітив, що запропоновані
РПГ та стейкхолдерами пропозиції в цілому є актуальними для ОПП
«Адміністративний менеджмент», «Державна служба» і запропонував
підтримати запропоновані зміни.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” одноголосно.
УХВАЛИЛИ:
Погодити освітньо-професійні програми “Державна служба”,
“Адміністративний менеджмент” другого (магістерського) рівня вищої освіти
із внесенням змін, запропонованих стейкхолдерами, робочою проектною
групою та членами Експертної ради роботодавців.

Голова експертної ради Максим ГАВРИЛЮК

Секретар Олексій ДЕМІХОВ


