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ПРОГРАМА 

розвитку кафедри державного управління 

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

на 2022-2027 рр. 

 

1. Загальні відомості про кафедру  
 

Кафедра державного управління заснована в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка 14 березня 2011 р. Враховуючи високу потребу 

української системи державного управління в кадрах високої кваліфікації, на 

філософському факультеті університету було розпочато підготовку фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки «Державна служба».  

З початку діяльності кафедри першочерговими завданнями постали розробка та 

впровадження актуальних нормативних й спеціальних курсів. Серед них: 

«Організаційно-правові засади державної служби в Україні», «Державний менеджмент», 

«Державний маркетинг», «Інформаційні системи в державному управлінні», 

«Територіальна організація влади в Україні», «Політичні аспекти державної служби», 

«Документообіг в державній службі», «Базові інструменти демократизації суспільства» 

та багато інших.   

З 2011 р. колективом кафедри розроблено освітні програми рівня бакалавра 

«Урядування в публічній сфері», магістра «Державна служба», «Публічне управління та 

адміністрування» та програму доктора філософії «Публічне управління та 

адміністрування», яку в 2021 р. акредитовано Національним агентством з забезпечення 

якості вищої освіти.  

Після створення в 2021 р. у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка окремого структурного підрозділу – Навчально-наукового інституту 

публічного управління та державної служби, кафедру було переведено до цього 

Інституту.  

 

Результати, які кафедра державного управління вже має: 

 16 професіоналів: викладачів-практиків  

 10 років успішного досвіду в КНУТШ 

 7 освітніх програм (бакалавр, магістр, доктор філософії) 

 30 баз практики (ОМС, ОДА, міністерства, парламент 

 понад 1000 випускників, які вже успішно будують кар’єру  

 

2. Місія кафедри державного управління 

 

Місія кафедри державного управління полягає у підготовці 

конкурентоспроможного на ринку праці компетентного фахівця у галузі публічного 

управління та адміністрування, здатного на високому рівні організовувати та 

здійснювати професійну діяльність, вирішувати практичні завдання впродовж життя для 

прогресивного, культурного, гуманістичного, інноваційного, інформаційного і 

соціально-економічного розвитку особи та суспільства.  

Реалізація місії кафедри відбувається як невід’ємна складова місії університету, 

як класичного вищого навчального закладу дослідницького типу і може бути 

реалізована винятково завдяки забезпеченню високої якості освіти та наукових 

досліджень, їх нерозривної інтеграції і поєднання з інноваційною діяльністю, здатності 

представляти результати навчальної і наукової роботи в конкурентному 

комунікативному середовищі. 
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3. Перспективи розвитку кафедри  

 

Програма розвитку кафедри державного управління зорієнтована на виконання 

положень Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-

технічну діяльність», Стратегічного плану розвитку Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка на 2018-2025 років, розвитку Навчально-наукового 

інституту публічного управління та державної служби та розрахована на п’ятирічну 

перспективу. 

 

Ураховуючи профіль кафедри, її історію та наявний кадровий потенціал, 

пріоритетними напрямами подальшого розвитку кафедри державного управління 

визначено такі, як: 

 розвиток людського потенціалу науково-педагогічних працівників кафедри; 

 розвиток освітньо-професійних та освітньо-наукових програм; 

 навчально-методичне забезпечення освітніх програм відповідно до 

сучасних умов провадження освітньої діяльності;  

 фокусування наукових інтересів науково-педагогічних працівників кафедри 

на пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки в Україні; 

 інтернаціоналізація освітньої та наукової діяльності кафедри; 

 інформатизація діяльності кафедри, посилення її присутності в 

комунікативному просторі. 

 

 Сьогодні на кафедрі державного управління працюють вісім працівників з 

докторським ступенем, шість працівників з ступенем кандидата наук, один працівник з 

ступенем доктора філософії. Це високопрофесійні фахівці, які поєднують викладання 

основних чи спеціальних курсів з практикою в органах державної влади, підвищують 

свою кваліфікацію участю в стажуваннях, семінарах, проектах співпраці з зарубіжними 

колегами.  

 

Разом з тим, з метою розвивати людських потенціал кафедри передбачається: 

 вдосконалювати фахові навички викладачів й аспірантів, які у майбутньому 

можуть стати викладачами кафедри, шляхом участі у міжнародних освітніх 

проектах і програмах, які забезпечує Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка шляхом реалізації програм академічної мобільності 

(2022-2027 роки); 

 проводити освітньо-наукові заходи (конференції, круглі столи, семінари, 

тренінгові програми та ін.) з проблем публічного управління та 

адміністрування спільно з колегами з закладів вищої освіти та наукових 

установ країн Європейського Союзу (2022-2027 роки); 

 стимулювати запровадження в освітніх програмах викладання англійською 

мовою шляхом корегування навчального навантаження науково-

педагогічних працівників в межах можливого коридору норм 

навантаження, затвердженого в Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка (2022-2027 роки). 
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Працівники кафедри державного управління викладають освітні курси 

здобувачам за освітньо-професійною програмою бакалаврського рівня «Урядування у 

публічній сфері», за освітньо-професійною програмою магістерського рівня «Публічне 

управління та адміністрування (для державних службовців)», освітньо-науковими 

програмами «Державна служба», «Публічне управління та адміністрування». Колектив 

кафедри також забезпечує освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії 

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». 

Перспективами розвитку даних освітньо-професійних та освітньо-наукових 

програм є оновлення змістів освітніх компонент відповідно до сучасних досягнень 

науки та управлінської практики, зокрема, на основі рекомендацій ради роботодавців та 

моніторингу ринку праці (2022-2027 роки).  

 

Особливо важливою для розвитку кафедри є співпраця Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з Національним агентством України з питань 

державної служби, у результаті якої було відкрито освітню програму рівня магістра 

«Публічне управління та адміністрування (для державних службовців)». Для цієї та 

інших програм підготовлено низку підручників та посібників – «Політичний 

менеджмент», «Політико-правове забезпечення публічного управління», «Політична 

освіта державних службовців», «Організаційно-правові засади державної служби», 

«Публічне управління у сфері національної безпеки» та інші.  

Разом з тим, є нагальна потреба в умовах сучасних викликів, зокрема, пандемій, 

здійснювати гібридні та дистанційні форми навчально-методичного забезпечення.  

На короткострокову перспективу передбачено перевести усі посібники, 

підручники в електронну форму, а також, створити нові науково-методичні комплекси, 

які б відповідали цим завданням (на початок 2022-2023 навчального року), 

удосконаливши форми контролю за усіма освітніми компонентами. 

 

Упродовж десяти років діяльності кафедри науковці кафедри досліджують 

актуальні наукові проблеми публічного управління, беруть участь у науково-дослідних 

роботах з питань реформування системи державного управління, суспільного розвитку, 

формування людського потенціалу, підвищення конкурентоспроможності держави, 

дослідження конституціоналізму та інше. На кафедрі здійснюється керівництво 

підготовкою дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії та наукового 

ступеня доктора наук з публічного управління та адміністрування.  

 

Разом з тим, можливостями розвитку у даному напрямку є: 

 активізація співпраці викладачів кафедри з Корпорацією «Науковий парк 

«Київський університет» з метою розвитку інноваційної складової у 

науково-дослідній та освітній роботі кафедри (2022-2027 роки); 

 фокусування наукових інтересів на пріоритетних напрямках наукових 

досліджень, які визначаються стратегіями держави, з метою участі в 

наукових дослідженнях спільно з науковими колективами та участі в 

конкурсах та грантових програмах Міністерства освіти і науки України, 

Національного фонду наукових досліджень, Рамкової програми 

Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» 

(Horizon Europe) на період 2021–2027 рр. та інших.   
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З 2014 р. публікується рецензований науковий журнал з відкритим доступом 

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне 

управління». Крім того, планується заснування нового наукового видання та реєстрація 

його як фахового видання за спеціальністю «281 Публічне управління та 

адміністрування» з опублікуванням результатів наукових досліджень здобувачами 

освіти третього рівня (доктор філософії) та науково-педагогічними працівниками 

кафедри (осінь 2022 року).  

Разом з тим, усвідомлюючи відповідальність колективу кафедри, як структурного 

підрозділу за спільні результати діяльності Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, враховуючи потребу підвищення конкурентоспроможності та 

досягання високих критеріїв, які забезпечують Університету належні показники у 

світових рейтингах, планується підвищення рівня публікаційної активності наукових 

співробітників кафедри державного управління з опублікуванням у фахових вітчизняних 

та зарубіжних виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus та/або Web of 

Science (2022-2027 роки).   

 

Кафедра державного управління тісно співпрацює з Національним агентством 

України з питань державної служби та Центром адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу, обласними, районними державними адміністраціями, 

які є базами практики для здобувачів. Разом з тим, перспективами розвитку у контексті 

співпраці з органами державної влади є: 

 участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики у 

сфері публічного управління (2022-2027 роки);  

 наукове, експертне та методологічне забезпечення підготовки та виконання 

програм і заходів у зазначеній сфері (2022-2027 роки);  

 консультаційно-методологічна допомога з виконання зобов’язань, взятих на 

себе Україною перед Європейським Союзом та міжнародними організаціями 

(2022-2027 роки);  

 консультаційна підтримка органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування щодо поширення правової, наукової та іншої інформації про 

основні принципи та механізми реформування державного управління в 

Україні, адаптацію державної служби до стандартів Європейського Союзу 

(2022-2027 роки). 

 

Основними завданнями кафедри у сфері міжнародного співробітництва є 

забезпечення участі науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних 

наукових конференціях, налагодження співпраці із зарубіжними університетами з метою 

залучення викладачів, науковців, аспірантів кафедри до виконання спільних 

міжнародних наукових проектів. 

Кафедра державного управління висвітлює свою діяльність з допомогою 

університетських ресурсів. Перспективами розвитку у цьому напрямку є: 

 модернізація веб-сторінки кафедри відповідно до сучасних вимог 

(використання української та англійської мови, створення персональних 

сторінок викладачів, стрічки новин тощо), створення профілів кафедри у 

загальних та професійних соціальних мережах (Facebook, Twitter, 

ResearchGate, LinkedIn) з метою систематичного висвітлення освітніх, 

наукових та культурних подій з життя університету (початок 2022 року) 

 масштабування успішного досвіду дистанційної роботи окремих 

працівників кафедри щодо викладання освітніх курсів та розміщення 

матеріалів з метою використання їх студентами та здійснення форм 

контролю знань та навичок. 

https://publicadministration-knu.org/index.php/journal
https://publicadministration-knu.org/index.php/journal
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Запропонована програма може бути успішно реалізована через планомірне 

виконання зазначених у ній положень та оптимізацію навчально-виховного процесу, 

участь викладачів кафедри у якості експертів з аналізу проектів державної та 

регіональної політики, в роботі спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та 

докторських дисертацій, підвищення професійного рівня викладачів за рахунок участі у 

міжнародних програмах та короткострокових семінарах, участь у конкурсах на 

отримання грантів для здійснення наукових досліджень та освітніх проектів у галузі 

публічного управління, співпраця з іншими навчальними закладами для проведення 

спільних освітньо-наукових заходів. 

 

Програму розвитку кафедри державного управління Навчально-

наукового інституту публічного управління та державної служби Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка підготував завідувач 

кафедри державного управління, доктор наук з державного управління, 

доцент Зубчик О.А. 

          

Обговорена та прийнята за основу рішенням кафедри державного 

управління (витяг із протоколу засідання кафедри державного управління                   

№ 7  від 07.12.2021 р.) 

 

 

Завідувач кафедри  

державного управління,  

доктор наук з державного управління,  

доцент                                                                                              Олег ЗУБЧИК 

 

 

 

 


