Перелік вибіркових дисциплін
ОР магістр
281 Публічне управління та адміністрування
Назва кафедри
Назва дисципліни
Загальна кількість кредитів
(годин)
Курс та семестр, де починається
дисципліна
Кількість семестрів, протягом
яких вивчається дисципліна
Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується
Попередні умови

Назви спеціальностей, для яких
пропонується вивчення
дисципліни
Короткий опис дисципліни

Бізнес-економіки та адміністрування
Демократичне самоврядування
(доц. Мартиненко В.О.)

3 кредитів (90 год.)
2 курс, 3 семестр
1 семестр
денна/заочна
«Стратегічне планування розвитку об'єднаних
територіальних громад», «Публічне управління
регіонами та територіями», «Технології публічного
управління»
281 Публічне управління та адміністрування
Вивчення дисципліни «Демократичне самоврядування»
передбачає формування у здобувачів вищої освіти
сучасних практичних знань, умінь і навичок щодо
специфіки
інституту
місцевого
самоврядування
контексті теоретичних і фундаментальних засад
демократичного врядування.
Завдання курсу:
- ознайомити здобувачів вищої освіти з теоретикометодологічними основами здійснення місцевого
самоврядування, об’єктивними передумовами
виникнення місцевого самоврядування як форми
народовладдя; концепції місцевого самоврядування;
- набуття вмінь і знань про основні ознаки та принципи
демократичного самоврядування; щодо конституційноправових засад місцевого самоврядування в Україні;
 сформувати вміння та навички практичного аналізу
законодавчих актів у сфері місцевого самоврядування;
 сформувати здатність самостійно проводити аналіз
“сильних” і “слабких” сторін принципів автономії
місцевого самоврядування;
 сформувати здатність аналізувати основні принципи
місцевого самоврядування та їх відображення у
загальнодержавному правовому полі;
 набути вміння практичного аналізу законодавчих
актів у сфері місцевого самоврядування
 сформувати
компетентності
щодо
розробки
прогнозних та програмних документів економічного і
соціального розвитку ОТГ.

Назва кафедри
Назва дисципліни
Загальна кількість кредитів
(годин)
Курс та семестр, де починається
дисципліна
Кількість семестрів, протягом
яких вивчається дисципліна
Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується
Попередні умови
Назви спеціальностей, для яких
пропонується вивчення
дисципліни
Короткий опис дисципліни

Бізнес-економіки та адміністрування
Публічні фінанси
(доц. Мартиненко В.О.)

3 кредитів (90 год.)
2 курс, 1 семестр
1 семестр
денна/заочна
«Стратегічне планування розвитку об'єднаних
територіальних громад», «Інвестиційно-інноваційна
політика»
281 Публічне управління та адміністрування
Вивчення дисципліни «Публічні фінанси» передбачає
формування у здобувачів вищої освіти сучасного
мислення та спеціальних знань у сфері фінансових
відносин на макро- і мезорівнях, особливостей їх
розвитку на сучасному етапі, а також методів їх
регулювання, ролі публічних фінансів у соціальноекономічній перебудові суспільства на шляху
модернізації країни.
Завдання курсу:
- ознайомити здобувачів вищої освіти з основними
принципами, механізмами функціонування фінансової
системи
 сформувати
здатність
визначати
показники
економічного та соціального розвитку на рівні території,
галузі та відповідних господарських структур і
підприємств;
 сформувати
здатність
самостійно аналізувати
показники економічного та соціального розвитку на
рівні території, галузі та відповідних господарських
структур і підприємств й вміти використовувати
результати цього аналізу;
- набути вміння проводити моніторинг виконання
регіональних
і
галузевих
програм
соціальноекономічного розвитку, цільових перспективних
програм та комплексних заходів, аналіз звітів про
виконання планових показників розвитку, роботи
господарчих і управлінських структур, аналітичних
довідок, пропозицій, доповідей для прийняття
виважених управлінських рішень;
 сформувати
компетентності
щодо
розробки
прогнозних та програмних документів економічного і
соціального розвитку та підготовки інформаційноаналітичної документації для прийняття управлінських
рішень.

Назва кафедри
Назва дисципліни

Бізнес-економіки та адміністрування
Управління у сфері охорони здоров’я
(доц. Мартиненко В.О.)

Загальна кількість кредитів
(годин)
Курс та семестр, де починається
дисципліна
Кількість семестрів, протягом
яких вивчається дисципліна
Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується
Попередні умови
Назви спеціальностей, для яких
пропонується вивчення
дисципліни
Короткий опис дисципліни

-

-

3 кредитів (90 год.)
2 курс, 1 семестр
1 семестр
денна/заочна
«Публічне управління регіонами та територіями»,
«Технології публічного управління»
281 Публічне управління та адміністрування
Вивчення дисципліни «Управління у сфері охорони
здоров’я» передбачає формування у здобувачів вищої
освіти сучасне управлінське мислення, засвоїти систему
спеціальних знань у галузі управління системою
громадського здоров’я та охорони здоров’я, а також
організації охорони здоров’я
Завдання курсу:
- ознайомити здобувачів вищої освіти з загальними
засадами формування державної політики і державного
регулювання медичною та фармацевтичною діяльністю
в Україні;
- сформувати правильне уявлення про сучасні форми
управлінської діяльності та особливості їх виконання в
медичній галузі.
- сформувати вміння з розробки та реалізації планування
роботи закладів у галузі охорони здоров’я,
- набуття вмінь розробляти стратегію певного напрямку
системи охорони здоров’я чи громадського здоров’я та
втілювати її в життя через створення відповідної цілям
команди, мотивації працівників до досягнення
поставлених цілей вчасно та з ефективним
використанням ресурсів;
- набути вміння розв’язувати складні завдання з
організаційної діагностики закладу охорони здоров’я
-сформувати
компетентності
щодо
прийняття
адекватних рішень при створенні та використанні
операційних підсистем у галузі охорони здоров’я.

Назва кафедри
Назва дисципліни

Бізнес-економіки та адміністрування
Менеджмент об’єднаних територіальних громад
(доц. Мартиненко В.О.)

Загальна кількість кредитів
(годин)
Курс та семестр, де починається
дисципліна
Кількість семестрів, протягом
яких вивчається дисципліна
Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується
Попередні умови
Назви спеціальностей, для яких
пропонується вивчення
дисципліни
Короткий опис дисципліни

3 кредитів (90 год.)
2 курс, 1 семестр
1 семестр
денна/заочна
«Публічне управління регіонами та територіями»,
«Технології публічного управління»
281 Публічне управління та адміністрування
Вивчення дисципліни
«Менеджмент
об’єднаних
територіальних громад» передбачає формування у
здобувачів вищої освіти теоретичних засад менеджменту
об’єднаних територіальних громад та засвоєння
механізмів практичної реалізації елементів спеціального
економічного інструментарію управління розвитком
об’єднаних територіальних громад
Завдання курсу:
- ознайомити здобувачів вищої освіти з загальними
засадами формування державної політики щодо
розвитку ОТГ;
- ознайомити з особливостями менеджменту ОТГ в
зарубіжних країнах для адаптивного використання його
в практичній роботі органів ОТГ в Україні;
- сформувати вміння виокремлювати характерні риси
побудови системи влади для визначення моделі
взаємодії органів центральної влади та місцевого
управління
- набути вміння діагностувати муніципальні кризи та
причини їх виявлення;
- сформувати вміння будувати логічно-структурні схеми
взаємодії органів місцевого самоврядування з органами
державного управління, шукати слабкі ланки цієї
взаємодії й розробляти пропозиції з її удосконалення;
-сформувати компетентності щодо абстрактного
мислення, аналізу та синтезу, генерування нових ідей й
нестандартних підходів до їх реалізації в управлінні ОТГ

Назва кафедри
Назва дисципліни
Загальна кількість кредитів
(годин)
Курс та семестр, де починається
дисципліна
Кількість семестрів, протягом
яких вивчається дисципліна
Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується
Попередні умови
Назви спеціальностей, для яких
пропонується вивчення
дисципліни
Короткий опис дисципліни

Бізнес-економіки та адміністрування
Децентралізація в публічному управлінні
(доц. Самодай В.П.)
3 кредитів (90 год.)
2 курс, 3 семестр
1 семестр
денна/заочна
«Публічне управління регіонами та територіями»,
«Аналітика в публічному управлінні»
281 Публічне управління та адміністрування
Вивчення дисципліни «Децентралізація в публічному
управлінні» передбачає формування у здобувачів
вищої освіти сучасного мислення та спеціальних знань
з теорії та практики управління в умовах
децентралізації на різних рівнях та готовність до
компетентного
прийняття
та
професійного
упровадження управлінських рішень у сфері
публічного управління та адміністрування.
Завдання курсу:
 навчитися розкривати сучасні проблеми розвитку та
взаємодії державного управління та місцевого
самоврядування на місцевому і регіональному рівнях;
 сформувати здатність визначати соціальні цінності
місцевого самоврядування як демократичної форми
децентралізації державно-владних повноважень та
однієї з основ конституційного ладу України;
 сформувати здатність аналізувати й структурувати
проблеми
організації,
ухвалювати
ефективні
управлінські рішення, необхідні для провадження
інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань
та процедур, та забезпечувати їх реалізацію;
 сформувати здатність встановлювати цінності,
бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація
визначає подальші напрями розвитку, розробляти і
реалізовувати нові стратегічні підходи до управління
децентралізаційними процесами;
 сформувати здатність до управлінням об’єднанням
територіальних громад в контексті децентралізаціі;
 сформувати компетентності щодо застосування
технологій діалогу між владою та територіальними
об’єднаннями.

Назва кафедри
Назва дисципліни
Загальна кількість кредитів
(годин)
Курс та семестр, де починається
дисципліна
Кількість семестрів, протягом
яких вивчається дисципліна
Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується
Попередні умови

Назви спеціальностей, для яких
пропонується вивчення
дисципліни
Короткий
опис дисципліни

Бізнес-економіки та адміністрування
Управлінське документознавство в публічній сфері
(доц. Самодай В.П.)
3 кредити (90 год.)
2 курс, 3 семестр
1 семестр
денна/заочна
«Інформаційні сервіси та технології в публічному
управлінні»
281 Публічне управління та адміністрування
Вивчення
дисципліни
«Управлінське
документознавство в публічній сфері» передбачає
формування у здобувачів вищої освіти системного
уявлення про управлінські документи та їх види,
документально-комунікативну діяльність, вироблення
навичок оптимізації діловодних процесів і складання
найтиповіших документів управлінської діяльності.
Завдання курсу:

навчитися розв’язувати складні задачі і проблеми
публічного управління та адміністрування, кадрового
менеджменту, що передбачає визначення заходів,
підготовку аналітичних довідок та практичних
рекомендацій органам державної влади та місцевого
самоврядування щодо вибору ефективних інструментів і
варіантів регулювання на основі порівняльного аналізу
інновацій та зарубіжного досвіду, оцінки прийнятності
його застосування до умов забезпечення розвитку і
потреб суспільства;

сформувати знання концептуальних засад
управлінського документознавства;

сформувати навички правильного оформлення
ключових слів у розпорядчій документації та виділення
значущої інформації в текстах документів;

сформувати уміння узгоджувати теоретичні
засади
управлінського
документознавства
із
загальносвітовими нормами управління документацією,
зокрема міжнародними стандартами у цій сфері та
системою менеджменту якості;

сформувати здатність аналізувати та розкривати
поняття, змісту і основних положень управлінської
документації; визначенні ролі та місця управлінської
документації в суспільстві;

розвивати уміння та навички написання й
оформлення кадрових документів різних типів, які
необхідні у практичній діяльності роботи з персоналом
у публічній службі.

