
рЕцЕнзUI
на ocBiTнbo-HayкoBy процраму пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти ступешI доктора
фiлософiI за спецiальнiстю 281 <Публiчне управлiння та адмiнiструванняо .-y.i
знань 28 <публiчне управлiння та адмiнiструваннrl> в Одеському регiон-urrоrу
iнститутi державного управлiнrrя НацiональноТ академiТ д.р*uurrого управлiнЙ

при Президеrrговi Украihи

Розроблена в Одеському регiональному iнстиryтi державного управлiння
Нацiональноi академii державного управлiння при Президентовi Украihи (далi -
орIдУ ЕIАду) ocBiTHbo-HayкoBa програма пiдготовки здобувачiв вищоi освiти
ступеrul доктора фiлософii за спецiальнiстю 28l <публiчне управлiння та
аДМiНiСТРУВаНrИ) ГаЛУЗi Знань 28 <Публiчне управлiння та адмiнiструваншI> (да_rri _

онп), вiдповiда€ положенням Закону Украihи <Про вИЩу ocBiry> вiд 01 .07.2014 р.
J\b 155б_vII i Порядку пiдготовки здобувачiв вищоi освiти сryпеня доктора

фiлософii та доктора наук У закJIадах вищоТ освiти (наукових установах),
затвердженого посТановоЮ КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи вiд 2З.0З.20|6 р. М 261.

онП орIдУ нАдУ мiстить TaKi обов'язковi складовi, як; обсяг кредитiв ектс,
необхiдний для здобуття ступешI доктора фiлософii; перелiк компетентностей

доктора фiлософii (загальнi, спецiальнi); нормативний змiст пiдготовки здобувачiв

вищоi освiти, сформульованиЙ у TepMiHax результатiв навчаннr{; форми атестацiТ

здобувачiв вищоi освiти; данi щодо наявностi системи внутр,iшнього забезпеченIIJI

якостi вищоi освiти. За своею структурою онП вкJIючас необхiднi чотири

скJIадових, що передбачають набутгя аспiрантом компетентностей вiдповiдно до
НацiональноТ рамки ква-iliфiкацiй.

Аналiз онП орIдУ нАдУ за роздiлами дас пiдстави констатувати наступне:

1. обсяг кредитiв ектс, необхiдний для здобутгя ступешI доктора

фiлософii, вiдповiдае вимогам, зiшначеним у п.6 ст. 5 Закону Украiни <Про вищу

ocBiry> вiд 0l .07.20|4 р. J\Ъ 1556-vII (обсяг ocBiTHboi складовоI онП доктора

фiлософii становить 60 кредитiв еКТС).

2. Перелiк загiLльних i фахових компетентностей корелюеться з описом

вiдповiдного квалiфiкацiйного рiвrш Нацiональнот рамки квалiфiкацiй та просктом

стандарry вищоi освiти Украiъи зi спецiаrrьностi 28l <публiчне управлiнIuI та

адмiнiструванrUl)) для третього (освiтньо-наукового) рiвня вищоi освiти та мiстить:

10 загальних i 15 спецiальних (фахових, предметних) компетентноотей.



3. Результати пiдготовки здобувачiв вищот освiти також визначенi у
12 кiнцевих, пiдсумкових, iнтегративних результатах навчання, якi корелюються з

визначениМ перелiкоМ загzLпьниХ i спецiальних (фахових, предметних)

компетентностей.

4. СеРед форм атестацii здобувачiв вищоi освiти, вiдповiдно до положень

ПРОектУ Стандарry вищоi освiти Украiни зi спецiальностi 281 <Публiчне

УПРавлiння та aдMiHicTpyBaHIuI> для третього (освiтньо-наукового) рiвня вищоi

ОСВiТИ, ОНП ОРIДУ передбачено шроведення атестацiТ у формi: поточного

коЕгролю навч€tльних досягнень аспiрантiв; промiжноi щорiчноТ атестацiТ

аСПiРаНтiв ЩоДо виконанtul ними iндивiдуаrrьного плану роботи за курсом;

ПiдСУмковоi державноТ атестацii. В процесi промiжноТ атестацii аспiранти,

вiДповiДно до навчального плану, скJIадають залiки з дисциплiн, що вивчitлися.

ПiдсУмкова державна атестацiя осiб, якi здобувають сryпiнь доктора фiлософii, мае

ЗДiЙснюватися разовою спецiалiзованою вченою радою закJIаду вищоi освiти чи

наУковоi установи, акредитованою Нацiональним агентством iз забезпеченtul якостi

ВИЩОТ освiти, на пiдставi публiчного захисту наукових досягнень у формi

дисертацii.

5. Система забезпечення якостi освiтньоi дiяльностi та якостi вищоi освiти

(Система внутрiшнього забезпеченнrI якостi) ОНП ОРIДУ визначена вiдповiдно до

СТ. lб Закону Украiни <Про вищу ocBiTy> i передбачас здiйсненшI необхiдних

ПРОцеДУр i заходiв. Зокlrема, визначеннrI принципiв i процедур забезпечення якостi

ВИЩОi Освiти; здiйснення монiторинry та перiодичного перегляду ocBiTHix програм;

щорiчне оцiнюваншI досягнень здобувачiв вищоi освiти, науково-педагогiчних i
педагогiчних працiвникiв вищого навччшьного закJIаду та регулярне оприлюдненшI

РеЗУЛЬТаТiв таких оцiнювань на офiцiйному веб-сайтi вищого навчального закJIаду,

На iНфОрмацiйних стендах i в будь-який iнший спосiб; забезпечення пiдвищеннrl

КВаЛiфiкацii педагогiчних, наукових i науково-педагогiчних працiвникiв;

Забезпеченш{ HiuIBHocTi необхiдних pecypciB для органiзацiТ освiтньог0 lrроцесу, у
ТОМУ числi самостiЙноТ роботи аспiрантiв; забезпеченIuI HEuIBHocTi iнформацiйних

СИСТеМ для ефективного управлiння ocBiTHiM lrроцесом; забезпечення публiчностi

iнформацii про ocBiTHi програми; забезпечення ефективноi системи запобiгання та



Ви,IвленIUI академiчного плагiату у наукових працях працiвникiв вищих навчilпьних

закладiв i здобувачiв вищоТ освiти; iнших процедур i заходiв.

Вiдгак, ocBiTнbo-HayкoBa програма пiдготовки здобувачiв вищоi освiти

сТУпеня доктора фiлософiI за спецiальнiстю 28| <Публiчне управлiння та

адмiнiструваншI>) гаlryзi знань 28 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування>, яка

розроблона та реiшiзусться в ОРIЩУ НАДУ, мас необхiднi цiлi та програмнi

результати навчаннrI визначенi з ypaxyBaHIuIM тенденцiй розвитку публiчного

управлiння, нацiонzшьного та регiонального ринiсу працi, гiшузевого та

регiона.пьного контексту, позицiй i потреб заiнтересованих cTopiH (органiв

державноi влади, органiв мiсцевого самоврядування та iнстиryтiв громадянського

суспiльства), а також досвiду аналогiчних вiтчизняних та iноземних ocBiTHix

процрам, вiдповiдас вимогам Нацiональноi рамки квалiфiкацiй та положеннrIм

проекту Стандарry вищоi освiти Украihи зi спецiальностi 28l <Публiчне

управлiння та адмiнiструванtul>> дJuI третього (освiтньо-наукового) рiвня вищоi

освiти.

Рецензеrrт

Професор кафедри
rryблiчного управлiннll та публiчноi служби
НАДУ при Президеrrговi Украihи,
доктор наук з державного управлiння, професор
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рЕI_ЕнзUI
на ocBiTнbo-Hayкoвy програму пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти
ступешI доктора фiлософii за спецiальнiстю 28| <Публiчне

управлiння та адмiнiструванIul)) гаrryзi знань 28 <Публiчне

управлiння та адмiнiструванIul) в Одеському регiонiшьному iнстиryтi
державного управлiння Нацiона.llьноi академiТ державного

управлiння при Президентовi Украiни

Метою рецензованоi ocBiTHboi-HayKoBoT програми пiдготовки здобувачiв вищоТ
освiти ступешI доктора фiлософii за спецiа-ltьнiстю 281 <Публiчне управлiння та
адмiнiструванЕяD гаlryзi знань 28 <Публiчне управлiння та адмiнiструванюI) в
Одеському регiональноIчry iHcTrTryTi державного управлiння Нацiональноi академiТ
державного управлiння при Президентовi УкраiЪи е форrrryваннrl
висококв€uliфiкованих фахiвцiв у сферi гryблiчного управлiння та адмiнiсц)уваннrl,
здатних до розв'язаншI комплексних управлiнських проблем на мiжнародному,
нацiонатlьному, регiональноIчry та мiсцевому рiвнях, що передбачае застосуваннlI
набутих на третьому piBHi вищоТ освiти загtLпьних i фахових компетентностей. У
цьоIчry аспектi ocBiTHboT-HayKoBa програма шiдготовки за спецiа.пьнiстrо 28l <Публiчне
Управлiнrrя та адмiнiструваннrl> за ступенем вищоi освiти (доктор фiлософii)) сприrIс

реалiзацiТ сучасних завдань державноi ocBiTHboT полiтики щодо cTBopeHHlI
конкурентоспроможного людського капiталу для високотехнологiчного та
iнновацiйного розвитку краiни, самореалiзацiТ особистостi, забезпеченrrя потреб
суспiльства, ринку працi та держави у кваrriфiкованих фахiвцях.

I_{iлi та програмнi результати навчанrul за освiтньоТ-науковою програмою
визначенi на ocHoBi BpaxyBaHHrI тенденцiй розвитку галузi науки, знань i вiтчизняноi
та зарубiжноi практики публiчного управлiння, досвiду пiдготовки фахiвцiв
гryблiчного управлiння, регiонztльних особливостей управлiння та ринку працi. Саме
Tolvry особливiстtо освiтньо-науковоi програми е iнновацiйне формування сучасних i
перспективних теоретичних i прикладних мiждисциплiнарних знань, yMiHb, навичок
та iнших компетеЕтностей, достатнiх для продукуваннlI нових iдей, розв'язання
комплексних проблем у сферi публiчного управлiння мiсцевого, регiонального,
загальнодержавного, мiждержавного piBHiB i дослiдницько-iнновацiйноТ дiяльностi,
оволодiння методологiею науковоi та педагогiчноТ дiяльностi, а також проведеннrI
особистого наукового дослiдженrrя, результати якого мають наукову новизну,
теоретичне та практичне значенIш.

Щiлi та програмнi результати навчаннJI за освiтньоi'-науковою програмою
реалiзуються через вивченIuI комплексу обов'язкових i вибiркових навч€Lпьних

дисциплiн (60 кредитiв еКТС), скерованих на: здобуття глибоких знань зi
спецiа.ilьностi (<Концепryа.пьнi засади розвитку публiчного управлiння та
адмiнiструванЕя>, <Теоретико-прикладнi проблеми мiсцевого самоврядуваннrI)),
<Теоретико-прикладнi засади iI акryальнi проблеми розвитку с.lryжби в органах
гryблiчного управлiнIuI>, <Мiсцевий розвиток в умовах глобалiзацiii> та <Суспiльнi
реформи i соцiа-тlьнi iнновацii в гryблiчному управлiннЬ); оволодiнrrя
загrLпьнонауковими та методологiчними компетентностями (<Фiлософськi засади та



етичнi принципи наукових дослiджень в ггублiчному управлiннi та адмiнiструваннi>
та <<Методологiя дослiджень у сферi публiчного управлiння та адмiнiструванrrя>);
набутгя yHiBepca-llbниx навичок дослiдника (<Методологiчне забезпечення ocBiTHboT
дiяльностi>> та <<Педагогiчна практика>); здобуття мовних компетентностей для
представленнrI науковоi роботи iноземною мовою (<Основи академiчного письмa>) та
<<Iншомовна комунiкацiя у науковiй дiяльностi>). Зазначену освiтню скJIадову
спрямовано на формування професiйноТ готовностi фахiвця розв'язувати комплекснi
проблеми в гаrryзi гryблiчного управлiнtul та дослiдницько-iнновацiйноТ дiяльностi, що
передбачас глибоке rrереосмисленIш нzulвних i створення нових цiлiсних знань i нових
технологiй професiйноi практики. Передбаченi програмою компетентностi
вiдповiдають Нацiональнiй рамцi ква-тliфiкацiй.

OcBiTHbo-HayKoBa програми пiдготовки доктора фiлософii за спецiальнiстrо 281
<Публiчне управлiння та адмiнiстрування) ОРIДУ FIАДУ вiдповiдае нормативним
умовам щодо: проектуваннrI та цiлей ocBiTHboT програми; структури та змiсry
ocBiTHboi програми; доступу до ocBiTHboT програми та визнанюI результатiв навчання;
навчанIuI та викJIаданIu{ за освiтньою [рограмою; коЕ{рольних заходiв, оцiнювання
здобувачiв i академiчноТ доброчесностi; професiйноТ ква-rriфiкацii викладачiв, задiяних
до реаrriзацii програми; освiтнього середовища та матерiальних pecypciB;
внутрiшнього забезпеченнrI якостi ocBiTHboi програми; прозоростi та гryблiчностi
правил i процедур, що реryлюють права та обов'язки Bcix' учасникiв освiтнього
процесу.

Представлена ocBiTнbo-HayкoBa програма шiдготовки здобувачiв вищоi освiти
ступеня доктора фiлософiТ за спецiальнiстю 281 кПублiчне управлiння та
адмiнiструваннll)) забезпечуе навчанrш через дослiдження в частинi: вiдповiдностi
змiсry ocBiTHbo-HayKoBoT програми науковим iHTepecaM аспiрантiв; вiдповiдностi
науковоТ дiяльностi аспiраrrгiв напряму дослiджень наукових керiвникiв;
забезпечення можливостi дJuI проведенrul й апробацiТ результатiв наукових
дослiджень вiдповiдно до тематики аспiрантiв i ix з€tлученIuI до висryпiв на
конференцiях, гryблiкацiй, участi у спiльних дослiдницьких проектах тощо.

Процес реалiзацii цiсi програми достатньо забезпечено досвiдом, ocBiTHbo-
науковими здобутками та ресурсами, гаранryе здобутгя аспiрантами ква;riфiкацii,
вiдповiдноi вимогам Нацiона,тьноТ рамки квалiфiкацiй, завдяки чому вони будуть
конкурентними на ринку працi.

Керiвниця Одеського регiона-llьного офiсу
Програми "U-LEAD з €вропою>>,

доктор наук з державного управлiння, доцент Ю.Б. Молодожен

Жlт
i('Y*$Ц
i*ýZ Bi

=*/ JIО lXI? пглj
ВIдчую
к вiддiлу по

' К3Гrlца,< ,2оd?р.
ю4



рЕцЕнзш
на ocBiTнbo-HayКoBy програму пiдготовки здобувачiв вищоi освiти
ступешI доктора фiлософiT за спецiальнiстю 281 <Публiчне
управлiння та адмiнiстрування) га"тузi знань 28 <Публiчне
управлiння та адмi нiстрування> в одеському регiонаrrьному iнститутi
державного управлiння Нацiональнот академiт д9ржавного
управлiння при Президентовi УкраiЪи

OcBiTHbo-HayKoBy tIрограмУ одеськоГо регiональногО iнституry державного
управлiнНя Нацiональноi академiТ державного управлiння при Президентовi УкраТни
(далi _ онП орrдЮ пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти ступеня доктора фiлософiТ за
спецiальнiстю 281 <публiчне управлiння та адмiнiстрування> розроблено вiдповiдно
до положень i вимог: Закону УкраiЪи <Про ocBiTy>, Закону УкраТни <Про вишу
ocBiTy>>, <Лiцензiйних умов tIровадження ocBiTHboi дiяльностi> вiд 30. 12.2015 р. Nч
187, <Нацiональноi рамки квалiфiкацiй> та <Порядку пiдготовки здобувачiв вищоi
освiти ступеня доктора фiлософiТ та доктора наук) вiд 23.03 .20]'6р. JФ 261.

Логiчну структуру ocBiTHbo-HayKoBoT llрограми спрямовано на реалiзацiю iT
основноТ мети - розвитку в аспiрантiв особиQтих якостей i формування загальних i
професiйних компетентностей вiдповiдно до стандартiв Зо цим напрямом пiдготовки з
урахуванням потреб ринку працi: здатностi розв'язувати комплекснi проблеми в
галузi публiчного управлiння та/або дослiдницько-iнновацiйнот дiяльностi, що
передбачас глибоке переосмислення наявних i створення нових цiлiсних знань таlабо
професiйноi практикИ) подана для рецензування програма сприlIе реалiзацii
стратегiчного прiоритету розвитку Нацiональноi академiт дерrкавного управлiння при
президентовi Украiъи: посилити позицii Нацiональноi академii на ринку ocBiTHix
послуг як визнаноТ загальнонацiональноi iнституцii з пiдготовки, перепiдготовки,
спецiалiзачii i пiдВищеннЯ кваrriфiкацii публiчних алужбовцiв, здатних професiйно
формувати та реалiзовувати публiчну полiтику, вiдповiдально й ефективно
виконувати посадовi обов'язки; навчатися самостiйно; пiдтвердження передових
позицiй щодо пiдготовки докторiв фiлософii i докторiв наук у галузi знань кПублiчне
управлiння та адмiнiстрування>.

При проектуваннi змiсту ocBiTHbo-HayKoBoT програми розробниками враховано
тенценцii розвитку га-гrузi знань (у тому числi ocTaHHi досягнення та вiтчизняний i
зарубirкниЙ досвiд пiдготовки науково-педагогiчних i наукових кадрiв вищоi
квалiфiкацii); загальнодержавного та регiонального ринкiв працi; галузевого та
регiонального контексту; позицiй i потреб зацiкавлених cTopiH (органiв державноТвлади, органiв мiсцевого самоврядування, державних пiдприсмств, установ,
органiзацiй та iнститутiв громадянського суспiльства).

освiтньо-науковою програмою ОРIЩУ пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти
ступеня доктора фiлософiт за спецiальнiстю 281 <публiчне управлiння та
адмiнiстрування> забезпечуються програмнi результати навчання вiдповiдно до вимог
нацiональноi рамки квалiфiкацiI, у яких визначено, що особа iз с.ryпенем доктора
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фiлософii повинна мати <здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми в галузi
професiйноi таlабо дослiдницько-iнновацiйнот дiяльностi, що передбачас глибоке
переосмислення наявних i створення нових цiлiсних знань таlабо професiйноi
практики>,

СТРУКТУРа та Змiст ОНП ОРIДУ пiдготовки здобувачiв вищоi освiти 0тупеня
доктора фiлософiI за спецiальнiстю 281 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування>
ВiДПОвiдаС вимогам Порядку пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти ступеня доктора
фiлософii та доктора наук вiд 23.03.20|6 p.J\lb 261, щодо кiлькiсних i якiсних
показникiВ ocBiTHbo-HayKoBoT програмИ третього рiвня. обсяг ocBiTHbo-HayKoBoi
програми орIдУ становить б0 кредитiв СКТС з огляду на строк пiдготовки доктора
фiлософii - чотири роки. Сrотадовi ocBiTHboi компоненти логiчно систематизовано.
змiст ocBiTHboT програми вiдповiда€ предметнiй галузi публiчного управлiння та
адмiнiстрування. освiтня програма забезпечуе можливiсть вiльного вибору
здобувачами дисциплiн з метою формування iндивiдуа"цьноi траскторii навчання з
огляду на специфiку наукового доолiдrкення та мiстить складову практичноТ
пiдготовки (педагогiчна практика в обсязi 2 кредити Сктс), Що дае можливiсть
здобути KoMпeTeHTHocTi, потрiбнi для дальшоТ професiйноi дiяльностi.

АУлиторне навантаження дисциплiн не перевищус 1/3 вiд загального обсягу.
онп, вiдповiдно до <порядку пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора
фiлософii та доктора наук у закладах вищот освiти (наукових уатановах)>, мас чотири
складових, що забезпечують набуття потрiбних компетентностей.

перша складова забезпечус здобуття глибинних знань iз спецiа,тьностi за
рахунок дисциплiн ок.1 <концептуальнi засади розвитку публiчного управлiння та
адмiнiстрування), ок.2 <Теоретико-прикладнi проблеми мiсцевого самоврядування)),
ок.5 <теоретико-прикJIаднi засади й актуальнi проблеми розвитку слуяtби в органах
публiчного управлiння>, ок.6 <мiсцевий розвиток В умовах глобалiзацiт> та
ок.7 <суспiльнi реформи i соцiальнi iнновацii в публiчному управлiннi> обсягом 20
кредитiв СКТС.

ДРУГУ склаДову спрямовано на оволодiння загальнонауковими та
методологiчними компетентностями, вона наведена дисциплiнами оК.3 <Фiлософськi
засади та етичнi принципи наукових дослiдлtень у публiчному управлiннi та
адмiнiструваннi> та ок.4 <методологiя дослiд}кень у сферi публiчного управлiння та
адмiнiстрування)> обсягом 8 крелитiв СКТС.

НабуттЯ унiверса,чьних навичок дослiдника надають дисциплiни
ок.8 кМетодологiчне забезпечення ocBiTHboi дiяльностi> та ок.1 1 <Педагогiчна
практика)> обсягом б кредитiв €КТС;

здобуття Мовних компетентностей для предетавлення науковот роботи
iноземною мовою забезпечують дисциплiни ок.9 <основи академiчного письма)) та
ок,10 <Iншомовна комунiкацiя в науковiй дiяльностi> обсягом 9 кредитiв СКТС.

запропоноваца структура онп забезпечуе набуття аспiрантами комплексу
концептуальних i методологiчних га,тузевих i мiжгалузевих знань, спецiалiзованих
умiнь/навичок, потрiбних для розв'язання значущих проблем у сферi профеоiйноТ
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дiяльностi, науки таlабо iнновацiй, розширення та переоцiнки вже наявних знань i
професiйнот практики, критичного аналiзу, оцiнки та синтезу нових i комплексних
iдей; yMiHb започатковувати, rrланувати, реалiзовувати та коригувати послiдовний
процес грунтовного наукового дослiдження з дотриманням належноi академiчноi
доброчесностi; комунiкативних компетентностей, що стосуються iiHix наукових
ДОСЛiДЖеНЬ, а СаМе ЗДiбНОСТi вiльно спiлкуватися з питань, що стосуються iхньоi
сферИ науковиХ i експертних знань, з колегами, широкою науковою спiльнотою,
суспiльством у цiлому; умiння використовувати академiчну украiнську й iноземну
мови в професiйнiй дiяльностi та дослiдженнях.

Таким чином, ocBiTHbo-HayкoBa програма пiдготовки здобувачiв вищоi освiти
ступеня доктора фiлософiт за спецiальнiстю 281 <публiчне управлiння та
адмiнiстРування> галузi знанЬ 28 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування) в
одеському регiональному iнститутi державного управлiння Нацiональнот академii
дер}кавного управлiння при Президентовi УкраIни вiдповiдас нормативним вимогам
щодо просктування та цiлей; структури та змiсту; доступу до ocBiTHboi програми та
визнання результатiв навчаннJI за освiтньою програмою; навчання ,га викJIадання за
освiтньою про|рамою; контрольних заходiв, оцiнювання здобувачiв вищоi освiти й
академiчнот доброчесностi; професiйнот квалiфiкацiI викладачiв, задiяних до
реалiзацiТ ooBiTHboi програми; освiтнього середовища та матерiальних pecypciB;
внутрiшнього забезпечення якостi освiтньоi програми; прозоростi та публiчностi
правиЛ i процедур, що регулюють права й обов'язки Bcix учасникiв освiтнього
процесу; навчання через дослiдження.

Iз огляду на вищезазнач9не, слiд зазначити, що особи, якi успiшно виконаJIи
зазначену програму набудуть належного рiвня квалiфiкацiт' Ще забезпечить Тм
KoHKypeHTHi переваги на ринку надання ocBiTHix послуг та пiд час роботи в органах
публiчного управлiння та адмiнiстрування.
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