
Інформаційна довідка 

 
1. Вид і назва: Теоретичні засади розроблення та функціонування механізмів 

державного управління 

2. Код:  

3. Тип: вибіркова 

4. Рівень: третій рівень підготовки (Phd) 

5. Семестр, в якому викладається: 4-й  

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5 

7. Лектор (викладач): д-р наук держ. упр., доц. Дєгтяр О.А. 

8. Результати навчання:  

– оволодіння сучасними медиками, які дозволяють оптимально визначати ті чи інші 

механізми державного регулювання окремих галузей і сфер суспільного життя; 

– оволодіння базовими навичками розроблення і запровадження заходів, спрямованих на 

удосконалення організації і підвищення ефективності діяльності органів державного 

управління; 

– уміння розробляти ефективні та дієві механізми державного регулювання окремих 

галузей і сфер суспільного життя та їх удосконалення 

 9. Дисципліни, на які спирається: Державна інформаційна політика, Правова 

регламентація публічного управління та адміністрування, Комунікації в публічному 

управлінні, Публічне управління та адміністрування як суспільне явище, його інститути, 

форми та методи їх діяльності 

10. Зміст: дисципліна Теоретичні засади розроблення та функціонування механізмів 

державного управління призначена для аспірантів спеціальності 074 «Публічне 

управління і адміністрування» освітньо-наукової програми доктора філософії. Дисципліна 

є вибірковою для аспірантів зазначеної спеціальності і передбачає вивчення основ теорії 

державного управління та сформувати уміння реалізовувати цілі, завдання і функції 

держави на основі базових принципів та управлінських технологій; сформувати 

фундаментальні знання про управління як головну функцію держави та цілісну систему з 

притаманною їй функціональною структурою 

11. Форми та методи навчання: Викладання курсу передбачає застосування 

різноманітних форм і методів навчальної роботи, зокрема, проведення аудиторних та 

практичних занять, виконання індивідуальної контрольної роботи, тощо. Вони спрямовані 

на активізацію самостійної роботи, виховання творчого підходу до вирішення 

професійних завдань. Остаточна оцінка знань студентів з дисципліни інтегральна (100 

бальна система). 

12. Мова навчання: українська  



Information reference 

 

1. Type and title: Theoretical principles of the design and operation of mechanisms of state 

management 

2. Code: 

3. Type: variable 

4. Level: the third level of training (Phd) 

5. Semester when the discipline is delivered: 4 

6. Number of ECTS credits allocated: 5 

7. Name of lecturer(s): doctor of economic Sciences, Professor Degtyar O.A.  

8. Learning outcomes:  

– mastery of modern physicians, which enable to identify the particular mechanisms of state 

regulation of individual sectors and spheres of public life; 

– mastering of basic skills in the development and implementation of measures aimed at 

improving the organization and efficiency of activity of bodies of state management; 

– ability to develop effective mechanisms of state regulation of individual sectors and spheres of 

public life and their improvement 

9. Disciplines are based on: State information policy, the Legal regulation of public 

management and administration, Communication in public administration, Public management 

and administration as a social phenomenon, its institutions, forms and methods of their activity 

10. Contents: discipline is the Theoretical basis for the development and functioning 

of the mechanisms of public administration is designed for graduate students majoring 074 

"Public management and administration" education and research Ph. d program. Discipline is 

selective for graduate students this specialty and involves the study of the basic theory of public 

administration and to improve skills to implement the goals, objectives and functions of the state 

on the basis of the basic principles and management technologies; to generate fundamental 

knowledge about the management as the main function of the state and integrated system with its 

inherent functional structure 

11. Teaching forms and methods: Teaching the course involves the use of various 

forms and methods of educational work, in particular, conducting classroom and practical 

sessions, performing individual tests, and the like. They are directed on activization of 

independent work, education of a creative approach to solving professional tasks. Final 

evaluation of students ' knowledge of the discipline integrated (100 point system). 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Тип и название: Теоретические основы разработки и функционирования 

механизмов государственного управления 

2. Код: 

3. Тип: на выбор 

4. Уровень: третий уровень подготовки (Phd) 

5. Семестр, в котором преподаётся: 4-й 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5 

7. Лектор (преподаватель):  д-р наук гос. упр., доц. Дегтярь О.А. 

8. Результаты обучения:  

– овладение современными медиками, которые позволяют оптимально определять те 

или иные механизмы государственного регулирования отдельных отраслей и сфер 

общественной жизни; 

– овладение базовыми навыками разработки и внедрения мероприятий, направленных 

на совершенствование организации и повышение эффективности деятельности органов 

государственного управления; 

– умение разрабатывать эффективные механизмы государственного регулирования 

отдельных отраслей и сфер общественной жизни и их совершенствование 

9. Дисциплины, на которые опираются: Государственная информационная 

политика, Правовая регламентация публичного управления и администрирования, 

Коммуникации в публичном управлении, Публичное управление и администрирование 

как общественное явление, его институты, формы и методы их деятельности 

10. Содержание: дисциплина Теоретические основы разработки и функционирования 

механизмов государственного управления предназначена для аспирантов специальности 

074 «Публичное управление и администрирование» образовательно-научной программе 

доктора философии. Дисциплина является для аспирантов указанной специальности 

выборочной и предусматривает изучение основ теории государственного управления и 

сформировать умения реализовывать цели, задачи и функции государства на основе 

базовых принципов и управленческих технологий; сформировать фундаментальные 

знания об управлении как главную функцию государства и целостную систему с 

присущей ей функциональной структурой 

11. Формы и методы обучения: преподавание курса предполагает применение 

разнообразных форм и методов учебной работы, в частности, проведение аудиторных и 

практических занятий, выполнения индивидуальной контрольной работы, и т.п. Они 

направлены на активизацию самостоятельной работы, воспитание творческого подхода к 

решению профессиональных задач. Окончательная оценка знаний студентов по 

дисциплине интегральная (100 бальная система)/ 

12. Язык обучения: украинский 

 


