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ДИСЦИПЛІНА  
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ» 
 
Анотація. У даній дисципліні докладно розглядаються різні теоретичні підходи до 
інновацій в публічному управлінні та менеджменті. Вивчається зарубіжний досвід 
впровадження та реалізації інноваційних технологій в публічному управлінні та 
адмініструванні. Аналізуються інноваційні технології розвитку сучасної системи 
публічної служби в умовах європейської інтеграції України.   
Мета навчальної дисципліни: поглиблення та формування у здобувачів нових 
цілісних знань про сутність, принципи, механізми інноваційних технологій з 
урахуванням суспільно-політичних та економічних реформ в системі в публічного 
управління та адміністрування, формування навичок застосування сучасних 
управлінських методик й інструментарію у науковій діяльності та в практиці публічного 
управління та адміністрування через призму інноваційного розвитку. 
Попередні вимоги:  

1) знання категоріального та методологічного апарату публічного управління та 
адміністрування, який напрацьовано класичними та сучасними управлінськими 
концепціями; 

2) знання основ основи економічної і правової природи інновацій, місця і ролі 
інноваційних технологій у системі публічного управління; 

3) володіння навичками наукового дослідження та управління інформацією, а 
також навичками критичного мислення, прогнозування стосовно подій та явищ, 
які мають управлінський характер; 

4) володіння навичками пошуку інформації, у тому числі в Інтернет, роботи з 
комп’ютерними програмами MicrosoftWord, Excel, PowerPoint, інтерактивними 
дошками, програмами для організації відеоконференцій на платформах Zoom, 
Google Meet тощо; 

5) вміння використовувати іншомовні фахові інформаційні джерела та 
орієнтуватись в актуальній інформації економічного, правового, управлінського 
характеру щодо зарубіжного досвіду інноваційного розвитку, аналізувати його 
під кутом зору сучасних пріоритетів та завдань публічного управління й 
адміністрування в Україні; 

6) вміння аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії, концепції і 
підходи з питань публічного управління та адміністрування, робити відповідні 
висновки, надавати пропозиції і рекомендації щодо підвищення ефективності 
інноваційних технологій в публічному управлінні та адмініструванні. 

Змістові модулі:  

 Теоретико-методологічні основи впровадження інноваційних технологій 
публічного управління та адміністрування. Концепції «Новий публічний 
менеджмент» та «Governance» як основа сучасного публічного управління та 
адміністрування; 

 Інноваційний розвиток системи органів публічної влади. Інновації та лідерство в 
контексті демократизації управління; 

 Розподіл повноважень та делегування у контексті підвищення ефективності 
публічного управління та адміністрування; 

 Концепція цифровізації в публічному управлінні та адмініструванні. Он-лайн 
медіа як ресурс управління; 

 Проектний менеджмент (управління проектами, project management) як 
інноваційний інструмент в публічному управлінні та адмініструванні; 



 Реінжиніринг як інноваційний інструмент в публічному управлінні та 
адмініструванні; 

 Аутсорсинг у діяльності органів публічного управління та адміністрування; 

 Інноваційні аспекти створення та функціонування органів самоорганізації 
населення. Емерджентність системи місцевого самоврядування як інноваційний 
ресурс розвитку міст; 

 Бенчмаркінг як метод оцінювання територіального розвитку. 
Мова викладання: українська.  
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: ВБ 3.6., другий рік навчання.  
Кількість кредитів: 4.  
Форма заключного контролю: іспит. 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 

24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 

2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 

Викладач: Дяченко Світлана Анатоліївна, д.держ.упр., доцент, доцент кафедри 

регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та 

державної служби.  

Інформація про викладача: https://ipacs.knu.ua/pages/dop/296/files/6d7346b2-ac75-

4822-8c84-a87ea6505cdb.pdf 
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