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Курс та семестр, у 

якому можливе 

(планується) 

вивчення дисципліни 

1 семестр для магістрів 

Факультети, 

студентам яких 

пропонується вивчити 

дисципліну 

Економіко-гуманітарний факультет  

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Загальні та фахові компетентності 

ЗК5 Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально 

відповідально і свідомо. 

ФК1 Вміння обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту в т.ч. у відповідності до міжнародних 

стандартів 

Результати навчання 

ПРН1 Застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту 

для результативного та ефективного управління організацією 

ПРН5 Організовувати та здійснювати комунікації з представниками 

різних професійних груп в міжнародному контексті 

ПРН7 Аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних 

міркувань соціально відповідально 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

– 

Основні теми 

дисципліни 
32 години лекцій та 16 годин практичних занять, залік 

Предмет і методологічна основа публічного адміністрування. 

Основні теорії управління суспільством. Публічна сфера – єдність 

економічної, соціальної та політичної сфер. Громадянське суспільство 

як суб'єкт формування цілей публічного адміністрування. Публічне 

адміністрування та муніципальна публічна влада. Закони та принципи 

публічного адміністрування. Публічне адміністрування як процес 

вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень. Цінності та 

«дерево цілей» публічного адміністрування. Механізми, органи, методи 

та стилі публічного адміністрування. Бюрократія в системі публічного 

адміністрування. Антикорупційна діяльність у сфері публічного 

адміністрування. Корпоративна влада та публічне адміністрування в 

добровільних об'єднаннях. 

Мова викладання Українська 
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https://library.diit.edu.ua/uk/catalog?category=books-and-other 

 

 


