
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми “АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ В УПРАВЛІННІ”

                                                                                (назва)

Освітнього рівня бакалавр

Спеціальності    281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань     28 Публічне управління та адміністрування 

1. Назва освітньої компоненти  Аналіз проектів і програм в управлінні
                                                                             (назва дисципліни)

2. Тип  основна, вибіркова (вказати) – основна   

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

3 90 18 18 18 - 36
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Теорія та історія публічного управління
2. Державні послуги та маркетинг державних  послуг
3.  Теорії соціально-економічних систем держави
4.  Правові засади публічного управління
5.  Основи соціальної економіки держави
6.  Публічне управління в умовах кризових ситуацій
7.  Інституційне забезпечення  публічного управління
8.  Основи управління фінансово-економічною діяльністю організацій
9. Професійна компетентність державних службовців

Освітні
компоненти для
яких є базовою

1. Оцінка наслідків регуляторних актів держави
2.  Державне регулювання  процесів транс націоналізації
3.  Інноваційна діяльність в публічному управлінні



5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ОПП

Знати Вміти
1.Правила та норми соціальної взаємодії, типи і класифікацію 
соціальних конфліктів

1.Здійснювати ефективні соціальні комунікаційні зв’язки, запобігати 
конфліктним ситуаціям та мінімізувати їхні наслідки

2.Основні види управлінських послуг, що надають органи публічної 
влади, а також технологію прийняття управлінських рішень

2.Розробляти проекти управлінських рішень на основі сучасних знань 
про використання технологій менеджменту в публічному управлінні 

3.Інформаційно-комп’ютерні  засоби  та  технології,  що  можуть
використовуватися як інструменти управління

3.Застосовувати інформаційно-комп’ютерні засоби та технології в 
управлінській діяльності

4. Особливості, технології, методи та принципи  інформаційно-
аналітичного забезпечення управлінських процесів з використанням 
сучасних інформаційних ресурсів та технологій

4.Здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 
процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 
технологій

5. Види управлінських рішень, вимоги щодо їхньої розробки та 
процедури ухвалення

5.Готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати

6. Теоретичні основи інноваційної діяльності в публічному управлінні, 
зокрема засади інноваційного менеджменту 

6.Генерувати інноваційні рішення та впроваджувати інноваційні 
технології в діяльність органів публічної влади та інших організацій

7.Основи теорії та методології наукових досліджень
7.Проводити дослідницьку та пошукову діяльність у сфері публічного 
управління та адміністрування

8.Сутність аналізу та синтезу як методів наукової та практичної 
діяльності

8.Здійснювати  кваліфікований аналіз  проектів  публічно-управлінських
рішень, у тому числі в сфері управління інноваційною діяльністю

Компетенції відповідно до вимог роботодавців
1.  Концептуальні  підходи  до  формування  публічної  політики  та
управління,  а  також  методологічні  засади  управління  проектами  і
програмами в публічній сфері.

1.  Проводити  самостійний  аналіз  державних  політик  і  програм  в
управлінні,  їхнє оцінювання та  моніторинг  шляхом експертної оцінки
цілей, завдань, ресурсів, затрат, результатів, впливів, наслідків тощо.

2. Основні функції управління проектами в реалізації державних 
проектів і програм, програмно-цільові інструменти реалізації підходів 
менеджменту в публічному управлінні.

2.  Використовувати  на  практиці  прогресивні  методи  управління
проектами в  публічній  сфері,  зокрема  програмно-цільове  управління,
технології аутсорсингу (залучення приватних підрядників) в публічному
управлінні, інструменти проектного менеджменту.

3. Зміст державної політики як процесу, етапи та інструменти аналізу 
політики, методи вимірювання результативності, ефективності та 
економічності державної політики та управління.

3. Застосовувати у професійній діяльності методи оцінки ефективності
та результативності проектів і програм.

4. Інструменти оцінювання та моніторинг державних політик та 
програм, вимоги до підготовки аналітичних документів.

4. Готувати аналітичні документи за результатами аналізу політик і 
програм в управлінні (аналітичні, інформаційні, доповідні записки, 
експертні висновки тощо).
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6. Результати навчання відповідно до ОПП
1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства
2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою
3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою
4. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування
5. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування
6. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень
7. Уміти користуватися системою електронного документообігу
8. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції
9. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку
10. Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов
11. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності
12. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності
13. Володіти інструментарієм та методологією проведення iнформацiйного аналiзу та ефективно їх використовувати в професійній діяльності
14. Вміти формувати iнформацiйнi ресурси та знати процеси пiдготовки iнформацiйних продуктів в професійній діяльності

Змістовний
розділ 

Вид заняття Тема Знати Вміти 
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Лекція 1

Тема 1. Концептуальні 
засади формування 
публічної політики та 
управління

1. Концептуальні підходи до 
формування публічної 
політики та управління

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5

Лекція 2

Тема 2. Методологія 
управління проектами і 
програмами в публічній 
сфері

1. Методологічні засади 
управління проектами і 
програмами в публічній 
сфері

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_435_8
0758216.pdf

Лекція 3 Тема 3. Функції 
управління проектами в 

1. Основні функції 
управління проектами в 

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l

3

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725


реалізації державних 
проектів і програм

реалізації державних 
проектів і програм 

ib/3/category/
734/view/172
5
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_435_8
0758216.pdf

Лекція 4

Тема 4. Програмно-
цільові інструменти 
реалізації підходів 
менеджменту 
в публічному управлінні

1. Програмно-цільові 
інструменти реалізації 
підходів менеджменту в 
публічному управлінні

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5

Лекція 5

Тема 5. Аналіз політики: 
ідентифікація проблем і 
питань політики

1.Етапи аналізу політики: 
ідентифікація проблем, вибір
оптимальних інструментів, 
альтернативних варіантів, 
врахування інтересів 
стейкхолдерів

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_435_8
0758216.pdf

Лекція 6

Тема 6. Державна 
політика як процес (цілі, 
завдання, ресурси, 
затрати, результати, 
впливи, наслідки)

1. Зміст державної політики 
як процесу, етапи та 
інструменти аналізу 
політики

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5

Лекція 7 Тема 7. Вимірювання 
результативності, 
ефективності й 
економічності державної 
політики та управління

1. Методи вимірювання 
результативності, 
ефективності та 
економічності державної 
політики та управління

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_435_8

4

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725


0758216.pdf

Лекція 8

Тема 8. Оцінювання і 
моніторинг державної 
політики та програм. 
Підготовка аналітичних 
документів

1. Інструменти оцінювання 
та моніторингу державних 
політик та програм, вимоги 
до підготовки аналітичних 
документів

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5

Семінар 1 Тема 1. Концептуальні 
засади формування 
публічної політики та 
управління

1. Концептуальні підходи до 
формування публічної 
політики та управління

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5

Семінар 2 Тема 2. Методологія 
управління проектами і 
програмами в публічній 
сфері

1. Методологічні засади 
управління проектами і 
програмами в публічній 
сфері

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_435_8
0758216.pdf

Семінар 3 Тема 3. Функції 
управління проектами в 
реалізації державних 
проектів і програм

1. Основні функції 
управління проектами в 
реалізації державних 
проектів і програм 

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_435_8
0758216.pdf

Семінар 4 Тема 4. Програмно-
цільові інструменти 
реалізації підходів 
менеджменту 
в публічному управлінні

1. Програмно-цільові 
інструменти реалізації 
підходів менеджменту в 
публічному управлінні

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5

5

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1725
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_435_80758216.pdf


Семінар 5 Тема 5. Аналіз політики: 
ідентифікація проблем і 
питань політики

1.Етапи аналізу політики: 
ідентифікація проблем, вибір
оптимальних інструментів, 
альтернативних варіантів, 
врахування інтересів 
стейкхолдерів

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_435_8
0758216.pdf

Семінар 6 Тема 6. Державна 
політика як процес (цілі, 
завдання, ресурси, 
затрати, результати, 
впливи, наслідки)

1. Зміст державної політики 
як процесу, етапи та 
інструменти аналізу 
політики

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5

Семінар 7 Тема 7. Вимірювання 
результативності, 
ефективності й 
економічності державної 
політики та управління

1. Методи вимірювання 
результативності, 
ефективності та 
економічності державної 
політики та управління

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_435_8
0758216.pdf

Семінар 8

Тема 8. Оцінювання і 
моніторинг державної 
політики та програм. 
Підготовка аналітичних 
документів

1. Інструменти оцінювання 
та моніторингу державних 
політик та програм, вимоги 
до підготовки аналітичних 
документів

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5

Практичне
заняття 1

Тема 1. Цикл вироблення 
публічної політики

1.Реалізовувати у 
правильній послідовності 
на практиці етапи циклу 
вироблення публічної 
політики 

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5
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Практичне
заняття 2

Тема 2. Управління 
проектним циклом 
державних політик і 
програм

1.Здійснювати управлінські
функції щодо 
управління проектним 
циклом державних політик 
і програм

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_435_8
0758216.pdf

Практичне
заняття 3

Тема 3. Проектний аналіз. 
Оцінка ефективності 
проекту

1. Проводити самостійний 
аналіз державних політик і 
програм в управлінні 

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_435_8
0758216.pdf

Практичне
заняття 4

Тема 4. Визначення 
негативних аспектів у 
практиці розробки 
проектів (програм) 
публічної сфери

1.Визначати негативні 
чинники у практиці 
розробки проектів 
(програм) публічної сфери

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5

Практичне
заняття 5

Тема 5. Управлінський 
аналіз державної цільової
програми 1.Застосовувати на 

практиці методи 
комплексного аналізу 
державних цільових 
програм

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_435_8
0758216.pdf

Практичне
заняття 6

Тема 6. Оцінка впливів та 
остаточні результати 

1. Здійснювати фахове 
оцінювання та моніторинг  

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
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(наслідки) політики проектів і програм шляхом 
експертної оцінки цілей, 
завдань, ресурсів, затрат, 
результатів, впливів, 
наслідків тощо

ib/3/category/
734/view/172
5

Практичне
заняття 7

Тема 7. Аналіз вигід і 
витрат. Сутність 
ефективності управління 1.Робити компетентний 

аналіз вигід і витрат з 
метою об’єктивної оцінки 
ефективності публічних 
проектів і програм

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_435_8
0758216.pdf

Практичне
заняття 8

Тема 8. Підготовка 
аналітичних документів за
результатами аналізу 
проектів і програм 

1. Готувати аналітичні 
документи за результатами 
аналізу політик і програм в
управлінні (аналітичні, 
інформаційні, доповідні 
записки, експертні 
висновки тощо)

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5

Самостійна
робота

Тема 1. Базові принципи 
державної політики

1. Базові принципи державної
політики

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5

Самостійна
робота

Тема 2. Порядок 
розроблення та 
виконання державних 
цільових програм 

1. Порядок розроблення та 
виконання державних 
цільових програм 

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_435_8
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0758216.pdf
Самостійна

робота
Тема 3. Можливості та 
перспективи 
використання проектного
підходу в публічній сфері
та державному секторі 
економіки

1. Можливості та 
перспективи використання 
проектного підходу в 
публічній сфері та 
державному секторі 
економіки

1.Використовувати  на
практиці  прогресивні
методи  управління
проектами  в  публічній
сфері,  зокрема  програмно-
цільове  управління,
технології  аутсорсингу
(залучення  приватних
підрядників)  в  публічному
управлінні,  інструменти
проектного менеджменту

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_435_8
0758216.pdf

Самостійна
робота

Тема 4. Інтеграція 
стратегічного і 
проектного підходів в 
управлінні розвитком 
територій.

1. Зміст стратегічного і 
проектного підходів в 
управлінні розвитком 
територій

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5

Самостійна
робота

Тема  5.  Механізми
забезпечення  участі
громадськості  у
формуванні  та  реалізації
державної політики

1.  Механізми  забезпечення
участі  громадськості  у
формуванні  та  реалізації
державної політики

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_435_8
0758216.pdf

Самостійна
робота

Тема 6. Різновиди 
середовищ державної 
політики

1. Різновиди середовищ 
державної політики

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5

Самостійна
робота

Тема 7. Методичні 
рекомендації 

1. Методичні рекомендації 
Міністерства фінансів 

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
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Міністерства фінансів 
України щодо здійснення 
оцінки ефективності 
бюджетних програм

України щодо здійснення 
оцінки ефективності 
бюджетних програм

ib/3/category/
734/view/172
5
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_435_8
0758216.pdf

Самостійна
робота

Тема 8. Порядок 
проведення Державною 
аудиторською службою, її
територіальними 
органами державного 
фінансового аудиту 
діяльності суб’єктів 
господарювання

1. Порядок проведення 
Державною аудиторською 
службою, її територіальними
органами державного 
фінансового аудиту 
діяльності суб’єктів 
господарювання

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/3/category/
734/view/172
5

8. Мова вивчення освітньої компоненти
(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою)

Українська
9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці
на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела

1. Аналіз державних стратегічних документів України щодо врахування адаптованих для України Цілей Сталого Розвитку до 2030 року : Резюме
аналітичної доповіді. – К. : Інститут суспільно-економічних досліджень, 2017. – 20 с.

2. Державна політика: аналіз та механізми її впровадження : метод, рек. / уклад. : О. І. Кілієвич, В. В. Тертичка. – К. : НАДУ, 2009. – 88 с.
3.Державна політика : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови),

Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. : НАДУ, 2014. – 448 с.
4.Державне управління: підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол. : Ю. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст.

голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К.; Дніпропетровськ: НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 c.
5. Державне управління: підручник: у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол. : Ю. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст.

голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К.; Дніпропетровськ: НАДУ, 2013. – Т. 2. – 324 c.
6.Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. -

К. : НАДУ, 2011. Т. 1 : Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) та ін. – 2011. –
748 с.

7.Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. –
К. : НАДУ, 2011. Т. 2 : Методологія державного управління / наук.-ред. колегія : Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. –
2011. – 692 с.
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8.Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. –
К. : НАДУ, 2011. Т. 7 : Державне управління в умовах глобальної та європейської інтеграції / наук.-ред. колегія : І. А. Грицяк (співголова), Ю. П.
Сурмін (співголова) та ін. – 2011. – 764 с.

9. Кілієвич О. І. Економічний аналіз державної політики : навч. посіб. / О. І. Кілієвич. – К. : НАДУ, 2012. – 96 с.
10. Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської,

О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – 224 с.
11. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і  соціального розвитку України :  Закон України від  23 березня 2008 року

№ 1602 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1602-14
12. Про  державні  цільові  програми :  Закон  України  від  18 березня  2004 року  № 1621-IV [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу :

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15
13. Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм : постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року

№ 106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-%D0%BF
14. Угода  про  асоціацію  між  Україною,  з  однієї  сторони,  та  Європейським  Союзом,  Європейським  співтовариством  з  атомної  енергії  і  їхніми

державами-членами,  з  іншої сторони /  ратифіковано із  заявою  Законом від 16 вересня 2014 року № 1678-VII  [Електронний ресурс].  –  Режим
доступу : https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011

15. Методики  проведення  аналізу  впливу  та  відстеження  результативності  регуляторного  акта :  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від
11 березня 2004 року № 308 [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2004-%D0%BF

16. Методичні рекомендації щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм :  Наказ Мінфіну України від  17 травня 2011 року  № 608
[Електронний ресурс] – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0608201-11

17. Про  доступ  до  публічної  інформації :  Закон  України  від  13 січня  2011 року  № 2939-VI  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 

18. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада
2010 року № 996 [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF

19. Про  затвердження  Порядку  проведення  Державною  аудиторською  службою,  її  міжрегіональними  територіальними  органами  державного
фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання  : постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 252 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-%D0%BF

20. Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів бюджетної декларації та
державного  бюджету :  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  26 квітня  2003 року  № 621  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-%D0%BF

21. Стратегія  реформування  державного  управління  України  на  2016–2020 роки  /  схвалена  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від
24 червня 2016 року № 474-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80

22. Президент України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/
23. Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua/
24. Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.niss.gov.ua/ 
25. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kmu.gov.ua
26. Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (сторінка “групи аналізу політики”) [Електронний ресурс]. – Режим
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доступу : www.center.gov.ua
27. Асоціація інститутів та шкіл з державного управління Центральної і Східної Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nispa.sk

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування)

залік
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти

Для проведення практичних занять з метою формування професійних компетенцій  зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 
використовується навчальна лабораторія “Прес-центр” № 0-12, яка оснащена сучасними комп’ютерами та програмним забезпеченням, а саме:

− Microsoft project expert - здійснення прогнозування соціальних процесів;
− Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends-проведення та оцінка масштабних досліджень;
− MindMap,  Mindomo - інструменти для створення карт проектів та генерування інноваційних ідей;
− HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки;
− Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних;
− BM SPSS Statistics, ОСА – аналіз та узагальнення соціологічних досліджень 

Інформаційний  пакет  освітньої  компоненти,  яка  викладається  англійською  мовою,  додатково  розміщується  на  сторінці
кафедри на англійській мові
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