Спеціальність
“Управління суспільним розвитком”
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів управління
суспільним розвитком підпорядкована завданням формування в Україні нової
генерації управлінської еліти.
Місія магістерської програми полягає у підготовці висококваліфікованих
управлінських кадрів, які володіють систематизованими знаннями щодо
суспільного розвитку і управління ним, уміннями аналізувати і прогнозувати
суспільні процеси, а також навичками використання сучасної методології
управлінської діяльності.
Навчання за спеціальністю “Управління суспільним розвитком”
здійснюється за заочною та заочно-дистанційною формами.
Цільовою аудиторією для підготовки за спеціальністю “Управління
суспільним розвитком” є фахівці, які віднесені до І–ІІІ категорій посад
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування відповідно
до Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого
самоврядування”. Спеціальність передбачає підготовку керівників вищих
органів влади, здатних виконувати аналітичні, прогностичні та експертні
функції, забезпечувати пріоритетні напрями інноваційної діяльності держави.
Магістерська програма базується на між- та багатодисциплінарній моделі
підготовки фахівців відповідного кваліфікаційного рівня і складається з таких
навчальних дисциплін нормативної частини:
 Теоретичні та організаційні засади державного управління
 Верховенство права
 Європейська інтеграція
 Суспільно-політичні реформи
 Геополітика і національна безпека України
 Розроблення та аналіз державної політики
 Стратегічне планування та реалізація політики на центральному,
регіональному та місцевому рівнях
 Мікроекономіка для аналізу державної політики
 Макроекономічна політика
 Соціальний і гуманітарний розвиток
 Державні фінанси і бюджетний процес
 Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю
 Становлення і розвиток демократії: світовий досвід для України
 Управління людськими ресурсами
 Керівник в органах державного управління та місцевого
самоврядування
 Етика в державному управлінні
 Логіка, методологія та методика наукових досліджень
 Моделювання, інформаційні системи та технології в державному
управлінні
 Ділова українська мова в державному управлінні
та факультативних навчальних дисциплін:
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 Іноземна мова в професійній діяльності
 Ораторське мистецтво
 Запобігання та протидія корупції”.
Під час навчання слухачі мають можливість обрати спеціалізації, де
викладаються наступні дисципліни :
Спеціалізація “Управління на загальнодержавному рівні”:
 Аналітичні методи
 Політико-управлінські засади державного управління
 Інституційний розвиток держави
 Європейська інтеграція та міжнародні відносини
 Управління ризиками та кризами
 Комунікації та інформаційне забезпечення державного управління.
Спеціалізація “Управління на регіональному і місцевому рівнях”:
 Територіальна організація влади в Україні
 Соціальний і гуманітарний розвиток регіону та міста
 Інституційний розвиток на рівні регіону
 Економічний розвиток регіону та міста
 Управління ризиками та кризами
 Комунікації та інформаційне
забезпечення управління
регіональному та місцевому рівнях.
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Спеціалізація “Управління підприємством, установою, організацією”:
 Менеджмент організації
 Правові засади управління організацією
 Економіка і управління підприємствами суспільного сектора
 Управління підприємствами і організаціями корпоративного сектора
економіки
 Комунікації в організації та інформаційне забезпечення
 Організація управління проектами і програмами.
Спеціалізація “Сучасні механізми управління суспільним розвитком”:
 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.
Спеціалізація “Інвестиційний менеджмент суспільного розвитку”:
 Теоретико-методологічні засади інвестиційного менеджменту
 Фінансування інвестиційних проектів
 Правове забезпечення інвестиційної діяльності
 Суспільна безпека інвестиційної діяльності
 Інвестиції в людський розвиток
 Управління інвестиційною діяльністю.
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Спеціалізація “Владно-управлінські відносини в умовах трансформації
суспільства”:
 Соціокультурні детермінанти політики і управління
 Особливості інституалізації владно-управлінських відносин в Україні
 Політико-адміністративні відносини в структурі державної влади
 Суспільно-політичні групи і соціальне партнерство в системі владноуправлінських відносин
 Політична етика в системі владно-управлінських відносин
 Маркетинг і менеджмент в діяльності органів державної влади і
управління в Україні.
Спеціалізація “Стратегія суспільного розвитку”:
 Філософія державного управління
 Механізми взаємодії суспільства та влади
 Громадянське суспільство в Україні: становлення та розвиток
 Методологія та технологія стратегічного управління
 Інноваційно-інвестиційний розвиток суспільства
 Культура і етика державного управління.
Спеціалізація “Соціогуманітарні пріоритети суспільного розвитку”:
 Людиноцентричні виміри суспільного розвитку
 Новітні стратегії зайнятості на ринку праці
 Механізми модернізації системи соціального захисту в умовах
сучасних викликів
 Проектний менеджмент у сфері культури
 Державотворчий потенціал національної самосвідомості
 Соціальний діалог як інститут управління суспільним розвитком.
Спеціалізація “Політичний менеджмент у парламентській діяльності”:
 Акмеологічні основи політичного менеджменту та парламентської
діяльності
 Політична та адміністративна еліта, політичне і адміністративне
лідерство
 Основи парламентської діяльності
 Інформаційно-комунікаційні технології у виборчому процесі та
парламентській діяльності
 Системний аналіз та прогнозування у парламентській діяльності
 Партійні системи, партії, парламентські фракції.
Спеціалізація “Відкрите врядування”:
 Теоретико-методологічні засади відкритого врядування
 Громадянське суспільство, приватний сектор і відкритий уряд
 Державна служба в умовах відкритого врядування
 Відкрите врядування та інноваційно-інвестиційна політика
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 Принципи та інструменти багаторівневого врядування
 Міжнародні стандарти відкритого врядування.
Електронна адреса
mkysr@ukr.net.
Тел.: (044) 455-68-99.

кафедри

управління
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