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 Силабус навчальної дисципліни 

«ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ» 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування  

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна самостійного вибору вищого навчального закладу 

(обов`язкова) 

Курс 1 (перший) 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
4 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Основні поняття у сфері державного управління,публічної політики, фінансів, 

технологій прийняття управлінських рішень та основ управління ресурсами, 

особливості підготовки аналітичних довідок, пропозицій, доповідей та інших 

службових документів щодо діяльності установи, організації, функціонування 

галузі, території на підставі статистичного аналізу показників розвитку за 

загальною методологією аналізу політики та згідно конкретних вимог чинних 

нормативно-правових актів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на надання знань із основних проблем державного управління 

в Україні; оновлення знань та розвиток умінь і навичок, необхідних для 

ефективного вирішення завдань професійної діяльності в системі органів 

публічної влади; визначення основних шляхів розв’язання теоретико-прикладних 

проблем державного управління в Україні з урахуванням українського та 

світового досвіду, а також формуванням вмінь та навиків практичного 

використання цих знань. 

Чому можна 

навчитися (результати 

навчання) 

Студенти будуть знати основні поняття щодо теорії та методології, світову та 

вітчизняну практику державно-управлінських нововведень з врахуванням їх 

особливостей та процесів впровадження в конкретних умовах;теоретичні засади 

розв’язання основних проблемних питань державного управління;універсальні 

напрями і типові шляхи реалізації політики держави в умовах сучасного 

суспільства;теоретичні напрацювання та кращий  досвід щодо побудови і 

функціонування механізмів державного управління. Вміти проводити аналітичні 

дослідження впливу різних теоретико-прикладних проблем державного 

управління в Україні на суспільство; здійснювати комплексну діагностику 

проблем державного управління в Україні;визначати і обґрунтовувати стратегічні 

підходи, основні напрями та пріоритети розв’язання теоретико-прикладних 

проблем державного управління в Україні;здійснювати комунікацію та 

консультування органів публічної влади щодо проектування прикладних моделей 

інноваційної діяльності, процесів управління та впровадження нововведень, 

ресурсного забезпечення, класифікації нововведень, факторів спротиву у межах 

здійснення реформ; виконувати узагальнення, поширення та використання 

кращого світового досвіду впровадження європейських стандартів в процес 

вирішення проблем державного управління в Україні. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Знання теоретико-прикладних проблем держаного управління в Україні дозволяє 

здобувати нові знання, розвивати професійний, інтелектуальний і культурний 

рівні, уміння проводити дослідження на відповідному рівні; демонструвати та 

застосовувати знання з теорії публічного управління, теорії держави і права, 

сучасної економічної теорії під час організації різних форм власності та 



діяльності органів публічного управління. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Державно-управлінські реформи у вимірі парадигми 

інноваційного розвитку суспільства. Комплексний механізм державно-

управлінських нововведень. Поняття і класифікація державно-управлінських 

нововведень. Інноваційна діяльність органу публічної влади: системно-

діяльнісний підхід. Особливості інноваційного процесу органу публічної влади. 

Інноваційна діяльність системи органів публічної влади:стратегічний підхід. 

Особливості поширення нововведень в системі органів публічної влади. 

Теоретико-прикладні засади стратегічного управління державно-управлінськими 

нововведеннями. Раціональна модель прийняття та реалізації стратегічного 

рішення. Основні фактори спротиву державно-управлінським нововведенням. 

Види занять:  лекції, семінарські 

Методи навчання:навчальна дискусія 

Форми навчання:очна, заочна 

Пререквізити Управління адміністративними процесами в регіональних економічних системах, 

Антикорупційна політика в органах влади, Публічна політика в сфері соціально-

гуманітарного розвитку, Публічна політика та право в публічному управлінні. 

Пореквізити Знання цієї дисципліни можуть бути використані під час написання магістерської 

роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Державне управління : навч. посіб.: гриф МОН України / А. Ф. Мельник, О. Ю. 

Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко ; за ред. А.Ф. Мельника . - 2-ге вид., 

випр. і доп. - К. - Знання, 2004. - 342 с. - 966-8148-56-8 - ( Вища освіта ХХІ 

століття ) .  

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

залік 

Кафедра Публічного управління та підприємництва (601) 

Факультет Програмної інженерії та бізнесу (№6) 

Викладач(і) ПІБ: ДЄГТЯРАНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ 

Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор наук з державного управління 

Профайл викладача: 
Тел.: (057) 788-46-01 

E-mail: adertiar@gmail.com 

Робоче місце: 402 ім. 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник, 

д.н. з держ. упр., професор       Дегтяр А.О. 

 

Завідувач кафедри, 

д.н. з держ. упр., професор       Ковальчук В.Г. 


