
 
 

Викладач: Євтушенко Олександр Никифорович, доктор політичних 
наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та 
адміністрування ЧНУ імені Петра Могили, Тимофєєв Сергій Павлович, 
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного 
управління та адміністрування ЧНУ імені Петра Могили 

 
Очікувані результати навчання 
 
В результаті вивчення дисципліни студент 
має знати: 
 сутність багатофункціонального характеру державного управління; 
 основні теорії та школи управління; 
 типи структур управління, зміст управлінської діяльності, функції 
державного управління; 
 прийняття управлінських рішень, методи управлінського 
контролю, критерії оцінки ефективності державного управління; 
 конституційні засади побудови структур державного управління в 
Україні; 
 склад, статус та функції ЦОВВ, їх територіальних підрозділів, 
місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування; 
 сутність реформування організаційних структур державного 
управління згідно концепції децентралізації влади в Україні; 
 типи структур органу державної влади, вимоги до його побудови; 
 сутність зв'язків з громадськістю в управлінській діяльності 
державного органу. 
має вміти: 
 розрізняти типи структур управління, розмежовувати стадії 
управлінської діяльності, класифікувати функції державного 
управління за встановленою системою критеріїв; 
 застосовувати методи управлінського контролю; 
 оцінювати ефективність державного управління; 

 використовувати процедури та види управлінських технологій, готувати 
управлінські рішення; 
 вміти використовувати знання про статус та функції органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування при реалізації державно-службових відносин в 
системі горизонтальних та вертикальних управлінських зв'язків; 
 використовувати методи менеджменту, основні прийоми стратегічного та 
ситуаційного управління; 
 використовувати різні види комунікацій, моделювати комунікаційний процес для 
відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування. 
 

Обсяг: 4 кредитів ECTS (120 год), з яких 75 година самостійної роботи. 
 

Мета: оволодіти вмінням реалізувати цілі, завдання та функції держави на основі 
базових принципів державного управління та управлінських технологій. 
Оригінальність навчальної дисципліни: авторський курс 

 
Зміст дисципліни 

 
Тема 1. Державне управління - системне суспільне явище. 
Тема 2. Державна влада та державне управління.  
Тема 3. Організаційна структура державного управління. 
 Тема 4. Конституційні засади побудови структур державної влади в 
Україні. 
Тема 5. Місцеві державні адміністрації в системі публічного управління 
та адміністрування. 
Тема 6. Публічна муніципальна влада в системі публічного 
управління. 
Тема 7. Місцеве самоврядування та його особлива роль в державному 
управлінні.  
Тема 8. Підготовка презентація органу державної влади 
(функціональна структура, цілі, діяльність). 

Силабус дисципліни 
«Інституціональні механізми державного управління» 



Семестровий контроль: іспит 
Оцінювання: 
За семестр: 60 балів 
За залік: 40 балів 

 
Види робіт: 
Групові заняття – 30 балів (7*5б.) 
Виконання контрольної роботи   – 10 балів 
Виконання письмових самостійної роботи – 5 балів 
Виконання творчого завдання – 5 балів 
Презентація органу державної влади (фукціональна 
структура, цілі, діяльність (на вибір студента) – 10 балів 

Критерії оцінювання результатів вивчення дисципліни 
 

Під час вивчення дисципліни студенти отримають бали за такі види 
робіт: 

1. Відповіді на групових заняттях 
2. Виконання контрольної роботи  
3. Виконання творчого завдання 
4. Презентація органу державної влади (фукціональна структура, цілі, 

діяльність (на вибір студента) 
 

Технічне забезпечення: 
Проєкційне мультимедійне обладнання 
(проєктор, екран, ноутбук/комп’ютер). 
Доступ до мережі Internet, точка доступу Wi-Fi. 
Система електронного навчання Moodle 3. 

 
Політика щодо дедлайнів 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

 

Політика щодо академічної доброчесності 
Передбачає самостійну підготовку до групових занять та 
самостійне виконання індивідуальних творчих завдань. 
Списування під час заліку (в т. ч. із використанням 
мобільних пристроїв) заборонено. У разі виявлення 
плагіату або списування роботи не зараховуються. 

 

 


