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АНОТАЦІЯ 

 

Вечірко А.О. – Реформування системи публічного управління України 

на основі принципів сучасних моделей демократичного управління 

суспільством. – Рукопис. 

Магістерська робота на здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня 

магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, 

спеціалізація Публічне управління та адміністрування – НТУ «Дніпровська 

політехніка», Дніпро, 2019. 

Метою магістерського дослідження є обґрунтування теоретичних засад та 

розробка рекомендацій щодо розвитку й удосконалення моделей державного 

управління. 

Визначено особливості сучасного державного управління та стан 

проблеми управління в Україні. Виконано структуризацію принципів та 

обґрунтування систем та моделей державного управління, проаналізовано 

зарубіжний досвід діяльності органів державної влади, визначено напрями 

удосконалення моделей державного управління та розвитку надання послуг 

громадянам України.  

 

Ключові слова: УПРАВЛІННЯ, МОДЕЛІ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, 

НОВИЙ ПУБЛІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ, РЕФОРМУВАННЯ. 
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