
ЗВІТ 

про діяльність кафедри публічної політики 

ННІ «Інститут державного управління»  

за 2021-2022 навчальний рік 

 

Адміністрування, якісний склад науково-педагогічного персоналу. 

Протягом навчального року склад кафедри налічував 11 викладачів, з 

яких 7 штатних та 4 зовнішніх сумісників.  

У кафедральному колективі працювали 2 доктори наук і 9 кандидатів 

наук, серед яких 8 кандидатів наук з державного управління, 1– кандидат 

соціологічних наук. 

Кількісні і якісні характеристики персоналу наведено в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Кількісні і якісні характеристики науково-педагогічного колективу 

станом на 21.01.2022 р. 

№ 

з/п 

П.  І.  П. Посада Науковий 

ступінь 

Вчене  

звання 

Рівень 

навантаження 

Штатні 

1. Дзюндзюк В.Б. професор д.держ.упр. професор 1,25 

2. Крутій О.М. професор д.держ.упр. професор 1 

3. Козлов К.І. доцент к.держ.упр. доцент 1 

4. Котуков О.А. доцент к.соц.н. доцент 1 

5. Котукова Т.В. доцент к.держ.упр. доцент 0,25 

6. Макаренко О.М. доцент к.держ.упр. доцент 1 

7. Соболь Р.Г. доцент к.держ.упр. доцент 1 

Сумісники 

8. Батюк А.А. доцент к.держ.упр. - 0,25 

9. Даудова Г.В. доцент к.держ.упр. доцент 0,25 

10. Кузнецов А.О. доцент к.держ.упр. доцент 0,25 

11. Олійник Д.В. доцент к.держ.упр. - 0,25 

Загалом: 10 
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Функціональні обов’язки за відповідними напрямами діяльності на 

кафедрі розподілені між викладачами. Доцент Котуков О.А. відповідає за 

навчально-методичну роботу, доцент Макаренко О.М. відповідає за наукову 

роботу, професор Крутій О.М. відповідає за профорієнтаційну роботу, доцент 

Козлов К.І. відповідає за виховну роботу, доцент Соболь Р.Г. відповідає за 

міжнародне співробітництво. 

Наявність, повнота оформлення, якість ведення і своєчасність 

заповнення кафедральної документації відповідає вимогам навчального 

управління інституту.  

Наявність передбаченої кафедральної документації складає 100%. 

 

Освітня діяльність. Навчальна та методична робота. 

Освітня діяльність колективу кафедри в цілому відповідає вимогам 

підготовки докторів філософії, магістрів державного управління, публічного 

управління та адміністрування, бізнес адміністрування та бакалаврів з 

управління персоналом та економіки праці, менеджменту, публічного 

управління та адміністрування, організації та економіки підприємницької 

діяльності, що визначені діючими нормативними документами щодо змісту, 

форм і методів здійснення навчального процесу. 

Кафедра є випусковою з програми підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування», у поточному 

навчальному році було успішно пройдено акредитацію ОНП «Публічне 

управління та адміністрування». 

На кафедрі відбувається керівництво підготовкою кваліфікаційних 

робіт та індивідуальних завдань, здійснюється проведення контрольних 

випробувань, поточних консультацій здобувачів вищої освіти, експертиза та 

нормоконтроль кваліфікаційних робіт. Професорсько-викладацький склад 

кафедри забезпечує викладання таких дисциплін: 
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Програма підготовки докторів філософії 

1. Глобальне врядування і міжрівневі відносини у публічному управлінні 

2. Демократія участі та комунікації в публічному управлінні 

3. Етика та світоглядні засади наукової діяльності 

4. Інформаційно-аналітична складова публічного управління 

5. Комунікативні аспекти діяльності дослідника 

6. Концептуальні засади розвитку публічного управління та 

адміністрування 

7. Концептуальні засади сучасного наукового пізнання 

8. Методологічне забезпечення досліджень в сфері публічного управління 

та адміністрування 

9. Методологічне забезпечення освітньої діяльності 

10. Публічна політика 

Магістерські програми 

1. Глобалізація та політика національної безпеки 

2. Громадські об’єднання і політичні партії як суб’єкти політичного 

процесу 

3. Демократичне врядування: теорія і практика  

4. Інституціональні особливості та технології сучасних політичних 

процесів  

5. Інформаційна політика та цифрові технології 

6. Інформаційні війни  

7. Інформаційно-аналітичне забезпечення комунікативної діяльності  

8. Комунікативні технології в публічному управлінні  

9. Кризові комунікації  

10. Методологія наукових досліджень та прийняття управлінських рішень 

11. Парламентаризм  

12. Політична психологія та іміджелогія 

13. Політичний менеджмент і маркетинг  

14. Публічна політика 
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15. Стратегічні комунікації 

Бакалаврські програми 

1. Етика ділового спілкування  

2. Основи політичних наук 

3. Політологія 

4. Психологія управління 

5. Філософія 

За всіма дисциплінами, що закріплені за кафедрою і відображені в її 

паспорті, розроблені навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД). 

Кафедра активно працює над розробленням та впровадженням нових форм 

інтерактивних методів та технологій навчання. Всі заняття, що проводяться 

викладачами кафедри на всіх формах підготовки, проходять згідно із 

затвердженими програмами і планами. Навчальне навантаження виконується 

у повному обсязі. При цьому викладачі активно використовують візуальне 

супроводження занять і активні форми їх проведення. По всіх модулях 

здійснюється багатокритеріальне оцінювання, а підсумкове оцінювання 

проводиться у середовищі «Прометей» або «Гугл Клас». 

 

Наукова діяльність. Науково-дослідна робота. 

 Науково-дослідна робота  

За звітній період на кафедрі виконувалась НДР: «Публічне управління 

в умовах глобальних можливостей і загроз» (науковий керівник д.держ.упр., 

проф. Дзюндзюк В.Б.); 

За звітний період за даною проблематикою викладачами кафедри 

підготовлено 6 статей, 2 розділи монографій, 3 тези доповідей. 

підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів 

Станом на 30 червня 2022 року на кафедрі готуються 1 докторська 

дисертація та 29 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор філософії 

з публічного управління та адміністрування. 

За звітній період успішно захистив дисертацію на здобуття наукового 
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ступеня доктор філософії з публічного управління та адміністрування 1 

аспірант кафедри. 

Кафедра бере активну участь у науково-теоретичних семінарах з 

підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів. Аспіранти кафедри 

беруть активну участь у заходах молодих вчених та семінарах підвищення 

кваліфікації. 

експертна, консультативна та дорадча робота 

Професори кафедри Дзюндзюк В.Б. і Крутій О.М. були членами 

спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 ННІ ІДУ, а також членами науково-

експертної ради ННІ ІДУ.  

Доцент кафедри Котуков О.А. є головою постійно діючої комісії з 

питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих 

проектів Харківської міської ради. 

 

Організаційна та виховна діяльність. 

Організаційна діяльність кафедри здійснюється через організаційно-

виховну роботу:  

– забезпечується організація та проведення стажування (практики) 

магістрів та студентів, за підсумками якої щорічно, у вересні проводиться  

науково-практична конференція за темою: «Публічне управління в Україні: 

стратегія реформ»; 

– здійснюється наукове керівництво магістерських робіт здобувачів 

вищої освіти; 

– професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у щорічній 

науково-освітній виставці, міжнародному науковому конгресі, які 

проводяться в ННІ ІДУ, засіданнях кафедри, семінарах, тренінгах, відео-

конференціях та інших заходах; 

– викладачі кафедри беруть участь у вихованні у молоді патріотизму, 

політичної культури та громадянської свідомості.  
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Профорієнтаційна робота. 

Профорієнтаційна робота проводиться постійно, зокрема, під час 

виїзних занять і зустрічей з державними службовцями та посадовими 

особами місцевого самоврядування.  

Комунікації. Проекти, гранти. Міжнародна діяльність. 

Професор Дзюндзюк В.Б. і доцент Котуков О.А. беруть участь у 

проекті Erasmus+ «WARN. Академічна відповідь на гібридні загрози». Також 

Професор Дзюндзюк В.Б. і доцент Котуков О.А. є національними експертами 

ПРООН в Україні. 

 

Брендінг (позиціонування). 

На сайті ННІ ІДУ є сторінка кафедри, яка систематично оновлюється. 

Крім того, кафедра постійно активно бере участь в усіх заходах, спрямованих 

на позиціонування і просування ННІ ІДУ та Університету в цілому. 

 

 

В.о. завідувача кафедри  В. Б. Дзюндзюк 

 

 


