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КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ТА
ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Місія кафедри — формування у державних службовців сучасної управлінської культури, нового економічного мислення, що відповідають реаліям ринкових перетворень і викликам у розвитку національного господарства
та українського суспільства в епоху глобальних змін.
Дисципліни кафедри:
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ”
Нормативні дисципліни:
- Державне управління в економічній сфері
- Статистичні методи в державному управлінні
- Державна політика: аналіз та механізми впровадження (частина 2 “Економічний аналіз державної політики”)
Дисципліни спеціалізації “Державне регулювання
економіки та підприємництва”:
- Інституційні засади державного регулювання економіки та підприємництва
- Функціональні механізми державного регулювання
економіки
- Структурно-галузеві механізми державного регулювання економіки
Дисципліни спеціалізації “Економічна політика”:
- Макроекономічна політика та аналіз її ефективності
- Мікроекономіка і державна політика
- Конкурентна політика
- Економічна політика розвитку підприємництва
Дисципліни спеціалізації “Аналіз державної політики”:
- Макроекономічні засади аналізу державної політики
- Застосування мікроекономіки в аналізі державної політики
Факультативні дисципліни:
- Державне регулювання корпоративних відносин в
Україні
- Податкова політика
- Торговельна політика
- Розвиток приватного сектору та регуляторна політика в Україні
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ”
Нормативні дисципліни:
- Державне регулювання економіки та економічна
політика
- Публічні фінанси
Дисципліни спеціалізації “Демократичне врядування”:
- Аналіз на прикладах (блок “Економічний аналіз”)
- Ділова гра (блок “Економічний аналіз”)
Дисципліна спеціалізації “Управління цільовими програмами і проектами”:
- Прогнозування в управлінській діяльності (модуль
“Бюджетне прогнозування”)
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ”
Нормативні дисципліни:
- Макроекономічна політика

- Мікроекономіка для аналізу державної політики
- Державні фінанси і бюджетний процес
Дисципліни спеціалізації “Управління підприємством,
установою, організацією”:
- Менеджмент організації
- Економіка і управління підприємствами суспільного
сектора
- Управління підприємствами і організаціями корпоративного сектора економіки
- Організація управління проектами і програмами
СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ”, “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
У СФЕРІ ОСВІТИ”, “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”, “ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА
УПРАВЛІННЯ”, “МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ”,
“РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ”, “ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ”
Нормативна дисципліна:
- Економіка і фінанси
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПАРЛАМЕНТАРИЗМ І ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ”
Нормативна дисципліна:
- Національна економіка і публічні фінанси
Дисципліна спеціалізації “Парламентаризм та законодавча діяльність”:
- Бюджетування: парламентсько-політичний контекст
На кафедрі викладають:
Бодров Володимир Григорович, завідувач кафедри, доктор
економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
Балдич Наталія Іванівна, кандидат наук з державного
управління, доцент;
Дяченко Світлана Анатоліївна, кандидат наук з державного
управління, доцент;
Ігнатенко Олександр Павлович, кандидат економічних наук,
доцент кафедри;
Ільченко-Сюйва Леся Василівна, кандидат наук з державного управління, доцент;
Кілієвич Олександр Іванович, доцент кафедри управління
національним господарством та економічної політики, доцент;
Криштоф Наталія Степанівна, кандидат наук з державного управління, доцент;
Малиш Наталія Андріївна, доктор наук з державного
управління, кандидат економічних наук, професор;
Мороз Володимир Васильович, кандидат наук з державного
управління;
Москаленко Світлана Олексіївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри;
Олійник Наталія Іванівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри;
Романюк Ольга Панасівна, кандидат економічних наук,
доцент, заслужений працівник освіти України, доцент кафедри;
Сафронова Ольга Миколаївна, докторант кафедри управління національним господарством та економічної політики,
кандидат наук з державного управління, доцент;
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Слюсарчук Ольга Петрівна, кандидат економічних наук,
доцент;
Соколова Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук,
доцент;
Хорольський Олександр Іванович, кандидат економічних
наук, доцент;

Щербина Сергій Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
Юрчишин Василь Володимирович, доктор наук з державного
управління, професор;
Електронна адреса кафедри управління народним господарством та економічної політики: ekteor122@gmail.com.
Тел.: (044) 456-93-57 , 456-13-30 .
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КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ І ГУМАНІТАРНОЇ
ПОЛІТИКИ
Місія кафедри — виробити у слухачів навички визначати як пріоритетні соціальні та гуманітарні критерії
при оцінці результатів власної діяльності незалежно від її
функціонального характеру та галузевої спрямованості.
Дисципліни кафедри:
Для всіх форм навчання кафедра забезпечує викладання нормативних дисциплін:
- Управління соціальним і гуманітарним розвитком для спеціальності “Державне управління”
- Соціальний і гуманітарний розвиток для спеціальності “Управління суспільним розвитком”
- Соціальний розвиток - для спеціальності “Публічне
адміністрування”
- Державна політика в соціогуманітарній сфері для нових спеціальностей в освітній галузі “Державне
управління”
Спеціалізація “Соціальна і гуманітарна політика” за
спеціальністю 8.15010001 - “Державне управління”:
- Соціальні системи та духовне життя суспільства
- Державна політика в сфері праці
- Державна політика в сфері охорони здоров’я
- Державне управління освітою
Спеціалізація “Соціогуманітарні пріоритети суспільного розвитку” за спеціальністю 8.15010003 - “Управління
суспільним розвитком”:
- Людиноцентричні виміри суспільного розвитку
- Новітні стратегії зайнятості та ринку праці
- Механізми модернізації системи соціального захисту
в умовах сучасних викликів
- Проектний менеджмент у сфері соціокультурного
розвитку
- Державотворчий потенціал національної самосвідомості

- Соціальний діалог як інструмент управління суспільним розвитком
- Факультативні дисципліни:
- Культурна політика держави
- Соціально-демографічна політика
- Соціальний діалог і соціальне партнерство в державному управлінні
- Державна політика щодо закордонного українства
На кафедрі викладають:
Трощинський Володимир Павлович, завідувач кафедри,
доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України;
Попок Андрій Андрійович, доктор наук з державного
управління, професор;
Кравченко Мілена В’ячеславівна, доктор наук з державного
управління, доцент, професор кафедри;
Купрійчук Василь Михайлович, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри;
Лібанова Елла Марленівна, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри;
Омельчук Валерій Олексійович, доктор економічних наук,
доцент, професор кафедри;
Петроє Ольга Михайлівна, доктор наук з державного
управління, доцент, професор кафедри;
Ситнік Петро Кононович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри;
Скуратівський Віталій Андрійович, доктор філософських
наук, професор, професор кафедри, заслужений діяч науки
і техніки України;
Ярош Наталія Петрівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри.
Електронна адреса кафедри соціальної та гуманітарної
політики: ksgp@ukr.net.
Тел.: (044) 455-65-47.
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КАФЕДРА ДЕРЖАВОЗНАВСТВА І ПРАВА
Місія кафедри — забезпечення організації і проведення навчальної, методичної та науково-дослідної роботи, підготовка науково-педагогічних кадрів з проблем
правового забезпечення державного управління та місцевого самоврядування.
Дисципліни кафедри:
Для всіх форм навчання кафедра забезпечує викладання нормативних дисциплін:
- Право в державному управлінні
- Верховенство права
- Право. Конституція, врядування
- Основи права в управлінні
- Організаційно-правові засади державного управління
- Кадрова політика і державна служба
- Кафедра забезпечує здійснення викладання за такими спеціалізаціями:
- "Організація правової роботи в органах публічної
влади" (спеціальність «Державне управління»):
- Правове забезпечення управлінської діяльності
- Трудове право та право соціального забезпечення
- Фінасове право
Спеціалізація "Менеджмент нормативно-правової діяльності" (спеціальність «Державне управління»), викладаються навчальні дисципліни:
- Нормотворчість та правореалізація
- Законотворчий процес
- Правова формальна процедура та юридична техніка
- Корупційні ризики в нормопроектуванні
- Право ЄС та модульне законодавство СНД
Спеціалізація
"Демократичне
врядування" (спеціальність «Публічне адміністрування»), викладаються навчальні дисципліни:
- Нормотворчість та аналіз норм
- Аналіз на прикладах, модуль «Правові засади аналізу
ризиків»
- Ділова гра, модуль «Правовий аналіз обставин ділової гри»
- Спеціалізація "Управління на загальнодержавному
рівні" (спеціальність «Управління суспільним розвитком»), викладається навчальна дисципліна:
- Інституційний розвиток держави
Спеціалізація "Управління на регіональному і місцевому рівнях" (спеціальність «Управління суспільним
розвитком»), викладається навчальна дисципліна:
- Інституційний розвиток на рівні регіону

Спеціалізація "Управління підприємством, установою,
організацією" (спеціальність «Управління суспільним
розвитком»), викладається навчальна дисципліна:
- Правові засади управління організацією
Факультативна дисципліна (спеціальність «Державне
управління»):
- Правові засади службової діяльності.
На кафедрі викладають:
Дубенко Світлана Дмитрівна, завідувач кафедри, кандидат
юридичних наук доцент, Заслужений працівник освіти
України.
Cімутіна Яна Володимирівна, кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник;
Андрійко Ольга Федорівна, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;
Борденюк Василь Іванович, доктор юридичних наук з професор, Заслужений юрист України.
Грай Марина Петрівна, кандидат наук з державного управління;
Кудлай Тамара Павлівна, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;
Мельниченко Віктор Іванович, кандидат історичних наук,
доцент, доцент кафедри державознавства і права;
Парамонова Марина Юріївна, кандидат наук з державного
управління;
Плахотнюк Наталія Григорівна, кандидат юридичних наук,
доцент;
Покрова Лариса В’ячеславівна, кандидат наук з державного
управління;
Ришелюк Андрій Миколайович, кандидат юридичних наук,
доцент , заслужений юрист України;
Снісаренко Лариса Юріївна, кандидат юридичних наук,
доцент;
Сударенко Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук,
доцент;
Шаповал Володимир Миколайович, доктор юридичних наук,
професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, Заслужений юрист України, Суддя
Конституційного Суду України у відставці, Державний
службовець 1 ранґу;
Яцук Вікторія Анатоліївна, кандидат наук з державного
управління.
Електронна адреса кафедри державознавства і права:
pravo_nadu@ukr.net.
Тел.: (044) 456-04-18.
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КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Місія кафедри — підготовка висококваліфікованих
управлінських кадрів, які володіють систематизованими
знаннями з теорії, методології, філософії та історії державного управління і здатністю використовувати ці знання у практичній діяльності, формування світоглядноціннісних засад діяльності сучасних управлінців в інтересах суспільства.
Дисципліни кафедри:
За спеціальністю “Державне управління” (за денною,
вечірньою, заочною, та заочно-дистанційною формами
навчання): нормативна дисципліна:
- “Філософські проблеми державного управління”, яка
включає три основні модулі:
- Соціально-філософський аналіз суспільного розвитку;
- Методологія сучасного наукового пізнання в галузі
державного управління;
- Етика державного управлінця.
Спеціалізація “Управління суспільними процесами”, яка включає навчальні дисципліни
- Демократичне врядування у суспільних процесах;
- Духовно-ціннісні виміри суспільного розвитку;
- Взаємодія влади і суспільства;
- Суспільні та державно-управлінські реформи;
- Інновації у державному управлінні.
Факультативні дисципліни:
- Ідеологія, технологія та стиль в державному управлінні;
- Оцінювання ефективності і якості адміністративного
управління;
- Інструменти організаційного розвитку: досвід США,
Європи, України.
В Інституті вищих керівних кадрів за спеціальністю
“Управління суспільним розвитком” (за заочною, та заочно-дистанційною формами навчання):
Нормативні дисципліни:
- Теоретичні та організаційні засади державного
управління;
- Верховенство права;
- Логіка, методологія та методика наукових досліджень.
Спеціалізації:

- “Стратегія суспільного розвитку”,яка включає навчальні
дисципліни:
- Механізми взаємодії суспільства та влади;
- Громадянське суспільство в Україні: становлення та розвиток;
- Філософія державного управління;
- Духовно-ціннісні засади суспільного розвитку;
- Стратегічні комунікації суспільного розвитку;
- Національні стратегії суспільного розвитку.
.- "Сучасні механізми управління суспільним розвитком", яку складають навчальні дисципліни:
- Інституалізація суспільного розвитку;
- Лідерство та управлінська еліта;
- Комунікативна парадигма суспільного розвитку;
- Управління якістю суспільних реформ;
- Кризовий менеджмент в суспільному розвитку;
- Інновації в управлінні суспільним розвитком.
У Вищій школі державного управління за спеціальністю
“Державне управління” за денною формою навчання
Нормативна дисципліна
- Вступ до публічного адміністрування.
На кафедрі викладають:
Войтович Радмила Василівна, доктор наук з державного
управління, професор, завідувач кафедри;
Надольний Іван Федотович, доктор філософських наук,
професор, Заслужений працівник освіти України, професор
кафедри;
Карлова Валентина Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри;
Кравченко Сергій Олександрович, доктор наук з державного
управління, доцент, професор кафедри;
Гошовський Володимир Сергійович, доктор юридичних наук,
професор кафедри;
Бакаєв Юрій Вікторович, кандидат наук з державного
управління, доцент.
Князєв Володимир Миколайович, доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України,
професор кафедри;
Миколюк Андрій Васильович, кандидат політичних наук,
доцент кафедри;
Лобода Юрій Олександрович, кандидат філософських наук,
доцент.
Тел.: (044) 455-66-75, 455-68-99.
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КАФЕДРА УКРАЇНІСТИКИ ТА ІНОЗЕМНИХ
МОВ
Місія кафедри - забезпечення потреби державного
сектору у фахівцях-магістрах державного управління, які
в достатній мірі володіють українською мовою та сучасними іноземними мовами найбільш поширеними в країнах – членах ЄС.
Дисципліни кафедри:
- Ділова українська мова в державному управлінні;
- Ділова українська мова;
- Усне ділове мовлення;
- Практичний курс української мови;
- Ораторське мистецтво;
- Основи наукового мовлення;
- Ораторська майстерність науковця;
- Англійська мова у професійному спілкуванні;
- Німецька мова у професійному спілкуванні;
- Французька мова у професійному спілкуванні.
На кафедрі викладають:
Шульга Валерій Васильович, завідувач кафедри україністики та іноземних мов;
Бекетова Олена Вікторівна, кандидат філологічних
наук, доцент;

Бронікова Світлана Анатоліївна, доктор наук з державного
управління, доцент, професор кафедри;
Дерюгіна Лариса Павлівна, старший викладач;
Єгорова Тетяна Григорівна, кандидат філологічних наук,
старший викладач;
Єгорова Тетяна Дмитрівна, старший викладач;
Зикова Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук,
доцент;
Зірка Ірина Валентинівна, старший викладач кафедри;
Ленда Раїса Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент;
Лукашевська Наталія Леонідівна, старший викладач кафедри;
Плотницька Інна Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри ;
Романюк Лариса Едуардівна, кандидат філологічних наук,
доцент;
Соколова Оксана Анатоліївна, старший викладач кафедри;
Хомічак Любов Адамівна, старший викладач кафедри;
Шульга Лариса Петрівна, старший викладач кафедри;
Юшкевич Віра Ігорівна, старший викладач кафедри.
Тел.: (044) 455-62-93.
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КАФЕДРА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
Місія кафедри—підготовка кваліфікованих і професійних державно-управлінських кадрів, конкурентоздатних на ринку праці; розвиток професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування; формування сучасної управлінської
еліти України.
Дисципліни кафедри:
- Кадрова політика і державна служба
- Керівник у державних інституціях
- Службова кар'єра
- Керівник в органах державного управління та місцевого самоврядування
- Управління персоналом
- Етнополітичні процеси і конфлікти в сучасній Україні
- Етика державного управлінця
- Вступ до публічного адміністрування
- Політична культура та парламентська етика

- Теоретико-історичні засади публічного врядування
- Результативність та ефективність державного управління та місцевого самоврядування.
На кафедрі викладають:
Федоренко Владислав Леонідович, завідувач кафедри, доктор
юридичних наук, професор, заслужений юрист України;
Василевська Тетяна Едуардівна, доктор наук з державного
управління, доцент, професор кафедри;
Пірен Марія Іванівна, доктор соціологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
Побережна Віта Анатоліївна, кандидат наук з державного
управління, доцент кафедри;
Рачинський Анатолій Петрович, доктор наук з державного
управління, професор, заслужений працівник освіти України;
Сороко Володимир Миколайович, кандидат технічних наук,
доцент, професор кафедри, заслужений працівник освіти
України.
Тел.: (044) 456-73-58.

