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ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
8.15010001 “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ”
Місія магістерської програми: професійна підготовка
висококваліфікованих, відповідальних кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну
політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини,
сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
державного управління за денною формою (м. Київ) має
акредитацію Європейської акредитаційної асоціації з
державного управління і стала четвертою акредитованою програмою з державного управління в Європі.
Навчання за спеціальністю “Державне управління”
здійснюється за денною, заочною, вечірньо-заочною та
заочно-дистанційною формами.
Програма спрямована на підготовку фахівців для роботи на посадах І–ІV категорій державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, а також інших
державних установах і організаціях, на які поширюється
дія Закону України “Про державну службу” (категорії
посад вищої та середньої керівних ланок у державному
управлінні).
Програма передбачає поєднання глибокої теоретичної
підготовки з набуттям практичних навичок та вмінь у
сфері державного управління. У професійному навчанні
слухачів особлива увага приділяється таким питанням,
як аналіз державної політики, стратегічне планування,
технологія управління й прийняття управлінських рішень, менеджмент організації, механізми взаєморозуміння в управлінському спілкуванні, етика державного слу-

жбовця, стиль роботи керівника, організація управлінської
праці в державному управлінні тощо.
Магістерська програма базується на між- та багатодисциплінарній моделі підготовки фахівців відповідного кваліфікаційного рівня і складається з таких навчальних дисциплін:
- “Теорія та історія державного управління”;
- “Організаційно-правові засади державного управління”;
- “Кадрова політика і державна служба”;
- “Філософські проблеми державного управління”;
- “Право в державному управлінні”;
- “Концептуальні засади взаємодії політики й управління”;
- “Державне управління в економічній сфері”;
- “Територіальна організація влади в Україні”;
- “Управління соціальним і гуманітарним розвитком”;
- “Державна політика: аналіз та механізми впровадження”;
- “Інформаційна політика в Україні”;
- “Політика європейської інтеграції”;
- “Стратегічне планування”;
- “Статистичні методи в державному управлінні”;
- “Основи інформаційно-аналітичної діяльності”;
- “Ділова українська мова в державному управлінні”;
- “Іноземна мова у професійній діяльності”.
Провідною кафедрою щодо підготовки фахівців за цією
спеціальністю є кафедра державного управління і менеджменту. (Склад викладачів кафедри див. с. 11).
У викладанні навчальних дисциплін кафедри використовується досвід зарубіжних університетів.
Електронна адреса кафедри державного менеджменту:
victory@academy.gov.ua.
Тел.: (044) 455-69-53.

