
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ГРОМАДСЬКА САМООРГАНІЗАЦІЯ 
                                                                                   (назва) 

Освітнього рівня бакалавр 

Спеціальності    281 Публічне управління та адміністрування  

Галузь знань     28 Публічне управління та адміністрування  

 

1. Назва освітньої компоненти Державне  регулювання і громадська самоорганізація 
                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип основна, вибіркова (вказати) - вибіркова 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150 36 18 36 - 60 

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. Теорія та історія публічного управління 

4. Менеджмент кадрових ресурсів 

5. Правові засади публічного управління 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Публічне управління в умовах кризових ситуацій 

2. Інституційне забезпечення публічного управління 

3. Адміністративний менеджмент 

4. Державні політики і програми 

5. Профілактика і запобігання соціальних конфліктів 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування 
1. Формувати місію і стратегічне бачення громадських організацій 

2. Основні нормативно-правові акти та положення законодавства у 2. Визначати систему цілей громадських організацій 
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сфері публічного управління та адміністрування 

3. Зміст та підходи щодо формування організаційно-правової основи 

забезпечення участі громадськості у процесах управління об’єднаних 

територіальних громад в Україні 

3. Здійснювати стратегічне керівництво процесом реалізації стратегії 

організації 

4. Напрями формування нормативно-правового поля в об’єднаних 

територіальних громадах 

4. Проводити моніторинг змін умов діяльності організації та контроль 

реалізації стратегії для громадських організацій 

5. Поняття та види благодійних організацій та волонтерських 

організацій і правові умови їх діяльності 

5. Визначати становлення, розвиток та основні напрямки діяльності 

волонтерських організацій в Україні 

6. Управління персоналом та стратегічними процесами в недержаному 

та громадському секторі 
6. Керувати волонтерськими програмами 

7. Особливості прийняття рішень в організаціях громадського та 

неприбуткового сектору 

7.  Використовувати на практиці набутий під час вивчення дисципліни 

досвід 

8. Функції громадських об'єднань, їх значення для суспільства й 

держави;  

8. Орієнтуватися у законодавстві, статутах, положеннях про організацію 

та діяльність громадських об’єднань, правильно їх застосовувати 

9. Види громадських об'єднань та особливості їх правового статусу  

10. Правові підстави та порядок притягнення до юридичної 

відповідальності за порушення законодавства з питань громадської 

самоорганізації 

 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування. 
1. Коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов. 

2. Структуру та особливості функціонування публічної сфери 
2. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого 

розвитку. 

3. Основні нормативно-правові акти та положення законодавства у 

сфері публічного управління та адміністрування. 

3. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та 

реалізації управлінських рішень 

4. Вільне володіння державною мовою. 
4. Відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і 

формулювати рекомендації в межах своєї компетенції. 

5. Іноземну мову на рівні, який відповідає рівню В1 (відповідно до 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). 

5. Налагодити ефективну комунікацію між суспільством та органами 

державної влади і місцевого самоврядування. 

 
6. Налагодити ефективну комунікацію між суспільством та органами 

державної влади і місцевого самоврядування. 

 
7. Використовувати базові знання з історичних, культурних, 

політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільств  
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2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою 

3. Знати структуру та особливості функціонування публічної сфери 

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. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проектах, спрямованих на формування здорового 

способу життя/активної громадської позиції 

7. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень 

8. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції 

9.  Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 Теоретичні та організаційно-правові основи державного регулювання органами самоорганізації населення 

 

Лекція 1 

Тема: Теоретичні основи 

становлення та розвитку 

громадських організацій 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

2. Основні нормативно-

правові акти та положення 

законодавства у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

Лекція 2 

Тема: Державне 

регулювання і 

громадська 

самоорганізація та їх 

взаємодія як основа 

забезпечення сталого 

соціально-економічного 

розвитку 

1. Основні нормативно-

правові акти та положення 

законодавства у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

2. Зміст та підходи щодо 

формування організаційно-

правової основи 

забезпечення участі 

громадськості у процесах 

управління об’єднаних 

територіальних громад в 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 
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Україні 

Лекція 3 

Тема: Загальна 

характеристика 

інституціонального 

розвитку громадянського 

суспільства 

1. Зміст та підходи щодо 

формування організаційно-

правової основи 

забезпечення участі 

громадськості у процесах 

управління об’єднаних 

територіальних громад в 

Україні 

2. Напрями формування 

нормативно-правового поля 

в об’єднаних територіальних 

громадах 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 

Лекція 4 

Тема: Характеристики та 

особливості організацій 

громадського суспільства 

1. Напрями формування 

нормативно-правового поля 

в об’єднаних територіальних 

громадах 

2. Поняття та види 

благодійних організацій та 

волонтерських організацій і 

правові умови їх діяльності 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 

Лекція 5 

Тема: Основні тенденції 

молодіжної активності та 

самоорганізації  

1. Напрями формування 

нормативно-правового поля 

в об’єднаних територіальних 

громадах 

2. Поняття та види 

благодійних організацій та 

волонтерських організацій і 

правові умови їх діяльності 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

 

Лекція 6 
Тема: Поняття та види 

благодійних організацій 

1. Напрями формування 

нормативно-правового поля 

в об’єднаних територіальних 

громадах 

2. Поняття та види 

благодійних організацій та 

волонтерських організацій і 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 
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правові умови їх діяльності 

Лекція 7 
Тема: Волонтерський рух 

в Україні 

1. Напрями формування 

нормативно-правового поля 

в об’єднаних територіальних 

громадах 

2. Поняття та види 

благодійних організацій та 

волонтерських організацій і 

правові умови їх діяльності 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

 

Лекція 8 

Тема: Стратегічне 

управління в 

громадських організаціях 

1. Управління персоналом та 

стратегічними процесами в 

недержаному та 

громадському секторі 

2. Особливості прийняття 

рішень в організаціях 

громадського та 

неприбуткового сектору 

3. Функції громадських 

об'єднань, їх значення для 

суспільства й держави;  

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

Семінар 1 

Тема: Становлення та 

розвиток громадських 

організацій 

1. Напрями формування 

нормативно-правового поля 

в об’єднаних територіальних 

громадах 

2. Основні нормативно-

правові акти та положення 

законодавства у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 
 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 
 

Семінар 2 

Тема: Проблемні питання 

роботи неурядових 

організацій 

1. Напрями формування 

нормативно-правового поля 

в об’єднаних територіальних 

громадах 

2. Основні нормативно-

правові акти та положення 

законодавства у сфері 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 
 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 
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публічного управління та 

адміністрування 

Семінар 3 

Тема: Проблемні питання 

розвитку благодійних 

організацій та 

волонтерських 

організацій 

1. Напрями формування 

нормативно-правового поля 

в об’єднаних територіальних 

громадах 

2. Функції громадських 

об'єднань, їх значення для 

суспільства й держави 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 
 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 
 

Семінар 4 

Тема: Проблемні питання 

реформування 

громадських організацій 

1. Особливості прийняття 

рішень в організаціях 

громадського та 

неприбуткового сектору 

2. Функції громадських 

об'єднань, їх значення для 

суспільства й держави 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 
 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 
 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Нормативно-

правові акти з діяльності 

органів самоорганізації 

населення 

 

1. Визначати становлення, 

розвиток та основні 

напрямки діяльності 

волонтерських організацій 

в Україні 

2. Орієнтуватися у 

законодавстві, статутах, 

положеннях про 

організацію та діяльність 

громадських об’єднань, 

правильно їх застосовувати 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Порядок створення 

органів самоорганізації 

населення 

 

1. Формувати місію і 

стратегічне бачення 

громадських організацій 

2. Визначати систему цілей 

громадських організацій 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Повноваження 

органів самоорганізації 

населення 

 

1. Формувати місію і 

стратегічне бачення 

громадських організацій 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56
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2. Визначати систему цілей 

громадських організацій 

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

477649.pdf 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Фінансово-

економічна основа 

органу самоорганізації 

населення 

 

1. Проводити моніторинг 

змін умов діяльності 

організації та контроль 

реалізації стратегії для 

громадських організацій 

2. Визначати становлення, 

розвиток та основні 

напрямки діяльності 

волонтерських організацій 

в Україні 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 
 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 
 

Практичне 

заняття 5 

Тема: Ветеранські та 

патріотичні організації 
 

1. Керувати 

волонтерськими 

програмами 

2. Орієнтуватися у 

законодавстві, статутах, 

положеннях про 

організацію та діяльність 

громадських об’єднань, 

правильно їх застосовувати 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 
 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 
 

Практичне 

заняття 6 

Тема: Напрямки та 

шляхи реалізація 

волонтерських програм 

 

1. Керувати 

волонтерськими 

програмами 

2. Орієнтуватися у 

законодавстві, статутах, 

положеннях про 

організацію та діяльність 

громадських об’єднань, 

правильно їх застосовувати 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 
 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 
 

Практичне 

заняття 7 

Тема: Реалізація 

стратегічного управління 

в громадських 

організаціях 

 

1. Формувати місію і 

стратегічне бачення 

громадських організацій 

2. Визначати систему цілей 

громадських організацій 

3. Здійснювати стратегічне 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 
http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 
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керівництво процесом 

реалізації стратегії 

організації 

Самостійна 

робота 

Тема 1. Теоретичні основи 

становлення та розвитку 

громадських організацій 
Тема 2. Соціально-

економічна природа 

організацій громадського 

суспільства 

Тема 3. Поняття та види 

благодійних організацій 

та волонтерських 

організацій. 

Тема 4. Зміст 

стратегічного управління 

в громадських 

організаціях. 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

2. Основні нормативно-

правові акти та положення 

законодавства у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

3. Зміст та підходи щодо 

формування організаційно-

правової основи 

забезпечення участі 

громадськості у процесах 

управління об’єднаних 

територіальних громад в 

Україні 

4. Напрями формування 

нормативно-правового поля 

в об’єднаних територіальних 

громадах 

5. Поняття та види 

благодійних організацій та 

волонтерських організацій і 

правові умови їх діяльності 

6. Управління персоналом та 

стратегічними процесами в 

недержаному та 

громадському секторі 

7. Особливості прийняття 

рішень в організаціях 

громадського та 

неприбуткового сектору 

1. Формувати місію і 

стратегічне бачення 

громадських організацій 

2. Визначати систему цілей 

громадських організацій 

3. Здійснювати стратегічне 

керівництво процесом 

реалізації стратегії 

організації 

4. Проводити моніторинг 

змін умов діяльності 

організації та контроль 

реалізації стратегії для 

громадських організацій 

5. Визначати становлення, 

розвиток та основні 

напрямки діяльності 

волонтерських організацій 

в Україні 

6. Керувати 

волонтерськими 

програмами 

7.  Використовувати на 

практиці набутий під час 

вивчення дисципліни 

досвід 

8. Орієнтуватися у 

законодавстві, статутах, 

положеннях про 

організацію та діяльність 

громадських об’єднань, 

правильно їх застосовувати 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_183_5179969

2.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_183_51

799692.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 
http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 
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8. Функції громадських 

об'єднань, їх значення для 

суспільства й держави;  

9. Види громадських 

об'єднань та особливості їх 

правового статусу 

10. Правові підстави та 

порядок притягнення до 

юридичної відповідальності 

за порушення законодавства 

з питань громадської 

самоорганізації 

Розділ 2 Взаємодія влади та громадянського суспільства у формуванні й реалізації державної та місцевої політики 

 Лекція 9 

Тема: Територіальна 

громада в системі 

місцевого 

самоврядування 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

2. Поняття та види 

благодійних організацій та 

волонтерських організацій і 

правові умови їх діяльності 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 
 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 
 

 Лекція 10 
Тема: Територіальне 

планування 

1. Напрями формування 

нормативно-правового поля 

в об’єднаних територіальних 

громадах 

2. Управління персоналом та 

стратегічними процесами в 

недержаному та 

громадському секторі 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 
 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 
 

 Лекція 11 

Тема: Механізми 

співпраці органів 

державної влади з 

організаціями 

громадянського 

суспільства в контексті 

реалізації державної 

1. Функції громадських 

об'єднань, їх значення для 

суспільства й держави;  

2. Види громадських 

об'єднань та особливості їх 

правового статусу 

3. Правові підстави та 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 
http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 
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політики підтримки 

розвитку громадянського 

суспільства в Україні 

порядок притягнення до 

юридичної відповідальності 

за порушення законодавства 

з питань громадської 

самоорганізації 

 Лекція 12 

Тема: Реформування 

публічної влади на 

місцевому рівні і 

громадські 

самоорганізації 

1. Функції громадських 

об'єднань, їх значення для 

суспільства й держави;  

2. Правові підстави та 

порядок притягнення до 

юридичної відповідальності 

за порушення законодавства 

з питань громадської 

самоорганізації 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 
http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

 Лекція 13 

Тема: Співпраця у 

формуванні та реалізації 

державної політики 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

2. Поняття та види 

благодійних організацій та 

волонтерських організацій і 

правові умови їх діяльності 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf  

 Лекція 14 

Тема: Міжнародні 

проекти підтримки 

органів громадянського 

суспільства 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

2. Поняття та види 

благодійних організацій та 

волонтерських організацій і 

правові умови їх діяльності 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

 Лекція 15 

Тема: Антикорупційна 

діяльність організацій 

громадянського 

суспільства  

1. Функції громадських 

об'єднань, їх значення для 

суспільства й держави;  

2. Правові підстави та 

порядок притягнення до 

юридичної відповідальності 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 
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за порушення законодавства 

з питань громадської 

самоорганізації 

 Лекція 16 

Тема:Взаємодія влади та 

громадянського 

суспільства 

у формуванні й реалізації 

державної та місцевої 

політики 

1. Функції громадських 

об'єднань, їх значення для 

суспільства й держави;  

2. Правові підстави та 

порядок притягнення до 

юридичної відповідальності 

за порушення законодавства 

з питань громадської 

самоорганізації 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

 Семінар 5 

Тема: Проблемні питання 

розвитку територіальних 

громад в Україні 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

2. Поняття та види 

благодійних організацій та 

волонтерських організацій і 

правові умови їх діяльності 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

 Семінар 6 

Тема: Проблемні питання 

територіального 

планування 

1. Напрями формування 

нормативно-правового поля 

в об’єднаних територіальних 

громадах 

2. Управління персоналом та 

стратегічними процесами в 

недержаному та 

громадському секторі 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

 Семінар 7 

Тема: Сучасні виклики 

щодо функціонування та 

розвитку спроможних 

територіальних громад в 

Україні 

1. Особливості прийняття 

рішень в організаціях 

громадського та 

неприбуткового сектору 

2. Функції громадських 

об'єднань, їх значення для 

суспільства й держави;  

3. Правові підстави та 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 
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порядок притягнення до 

юридичної відповідальності 

за порушення законодавства 

з питань громадської 

самоорганізації 

 Семінар 8 

Тема: Проблемні питання 

співпраці органів 

державної влади та 

громадських організації 

1. Управління персоналом та 

стратегічними процесами в 

недержаному та 

громадському секторі 

2. Особливості прийняття 

рішень в організаціях 

громадського та 

неприбуткового сектору 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

 Семінар 9 

Тема: Сучасні технології 

в управлінні 

громадськими 

самоорганізаціями 

1. Управління персоналом та 

стратегічними процесами в 

недержаному та 

громадському секторі 

2. Особливості прийняття 

рішень в організаціях 

громадського та 

неприбуткового сектору 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

 
Практичне 

заняття 8 

Тема: Кадрове 

забезпечення 

управлінської діяльності 

для територіальної 

громади 

 

1. Здійснювати стратегічне 

керівництво процесом 

реалізації стратегії 

організації 

2. Формувати місію і 

стратегічне бачення 

громадських організацій 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

 
Практичне 

заняття 9 

Тема: Інноваційні 

підходи в залученні 

громади до процесів 

планування місцевого 

розвитку територіальних 

громад 

 

1. Здійснювати стратегічне 

керівництво процесом 

реалізації стратегії 

організації 

2. Проводити моніторинг 

змін умов діяльності 

організації та контроль 

реалізації стратегії для 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 
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громадських організацій 

 
Практичне 

заняття 10 

Тема: Проблеми 

взаємодії громадських 

організацій з органами  

місцевого 

самоврядування 

 

1. Визначати становлення, 

розвиток та основні 

напрямки діяльності 

волонтерських організацій 

в Україні 

2. Особливості керування 

волонтерськими 

програмами 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

 
Практичне 

заняття 11 

Тема: Практичні аспекти 

реформування публічної 

влади на місцевому рівні 

 

1. Орієнтуватися у 

законодавстві, статутах, 

положеннях про 

організацію та діяльність 

громадських об’єднань, 

правильно їх застосовувати 

2. Визначати систему цілей 

громадських організацій 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

 
Практичне 

заняття 12 

Тема: Механізми 

співпраці органів 

громадянського 

суспільства та уряду на 

основі міжнародних 

практик  

 

1. Визначати систему цілей 

громадських організацій 

2. Визначати становлення, 

розвиток та основні 

напрямки діяльності 

волонтерських організацій 

в Україні 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

 
Практичне 

заняття 13 

Тема: Шляхи реалізації 

антикорупційна 

діяльність організацій 

громадянського 

суспільства  

 

1. Визначати систему цілей 

громадських організацій 

2. Орієнтуватися у 

законодавстві, статутах, 

положеннях про 

організацію та діяльність 

громадських об’єднань, 

правильно їх застосовувати 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 

 
Практичне 

заняття 14 

Тема: Управління 

результативністю 

діяльності громадських 

організацій 

 

1. Визначати систему цілей 

громадських організацій 

2. Формувати місію і 

стратегічне бачення 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 
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l_1729_696970

67.pdf 

 
Практичне 

заняття 15 

Тема: Сучасні виклики 

щодо функціонування та 

розвитку територіальних 

громад в Україні 

 

1. Визначати систему цілей 

громадських організацій 

2. Орієнтуватися у 

законодавстві, статутах, 

положеннях про 

організацію та діяльність 

громадських об’єднань, 

правильно їх застосовувати 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

 
Практичне 

заняття 16 

Тема: Шляхи 

удосконалення взаємодії 

органів державної влади і 

територіальних громад 

 

1. Визначати систему цілей 

громадських організацій 

2. Орієнтуватися у 

законодавстві, статутах, 

положеннях про 

організацію та діяльність 

громадських об’єднань, 

правильно їх застосовувати 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 

 
Самостійна 

робота 

Тема 5. Територіальна 

громада в системі 

місцевого 

самоврядування. 

Тема 6. Планування 

місцевого розвитку і 

громадська 

самоорганізація 

Тема 7. Взаємодія органів 

державної влади і 

громадянського 

суспільства 

Тема 8. Основні 

механізми співпраці 

органів державної влади 

та громадських 

організації у формуванні 

та реалізації державної 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

2. Основні нормативно-

правові акти та положення 

законодавства у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

3. Зміст та підходи щодо 

формування організаційно-

правової основи 

забезпечення участі 

громадськості у процесах 

управління об’єднаних 

територіальних громад в 

Україні 

4. Напрями формування 

1. Формувати місію і 

стратегічне бачення 

громадських організацій 

2. Визначати систему цілей 

громадських організацій 

3. Здійснювати стратегічне 

керівництво процесом 

реалізації стратегії 

організації 

4. Проводити моніторинг 

змін умов діяльності 

організації та контроль 

реалізації стратегії для 

громадських організацій 

5. Визначати становлення, 

розвиток та основні 

напрямки діяльності 

волонтерських організацій 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_183_5179969

2.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1729_696970

67.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_1168_373344

18.pdf 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_203_5647764

9.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_183_51

799692.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1729_6

9697067.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_1168_3

7334418.pdf 
http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_203_56

477649.pdf 
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політики 

Тема 9. Управління 

діяльністю громадських 

організацій 

Тема 10. Взаємодія влади 

та громадянського 

суспільства 

у формуванні й реалізації 

державної політики 

нормативно-правового поля 

в об’єднаних територіальних 

громадах 

5. Поняття та види 

благодійних організацій та 

волонтерських організацій і 

правові умови їх діяльності 

6. Управління персоналом та 

стратегічними процесами в 

недержаному та 

громадському секторі 

7. Особливості прийняття 

рішень в організаціях 

громадського та 

неприбуткового сектору 

8. Функції громадських 

об'єднань, їх значення для 

суспільства й держави;  

9. Види громадських 

об'єднань та особливості їх 

правового статусу 

10. Правові підстави та 

порядок притягнення до 

юридичної відповідальності 

за порушення законодавства 

з питань громадської 

самоорганізації 

в Україні 

6. Особливості керування 

волонтерськими 

програмами 

7.  Використовувати на 

практиці набутий під час 

вивчення дисципліни 

досвід 

8. Орієнтуватися у 

законодавстві, статутах, 

положеннях про 

організацію та діяльність 

громадських об’єднань, 

правильно їх застосовувати 

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. Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку : аналіт. доповідь / [Яблонський В. М., Андріученко Т. В., Бекешкіна 

І. Е. та ін.] ; за заг. ред. О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко , В. М. Яблонського. - К. : НІСД, 2018. - 128 с.  

2. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. При Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та 
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ін. - Т. 5 : Територіальне управління / наук.-ред. колегія : О. Ю. Амосов (співголова), О. С. Ігнатенко (співголова) та ін. ; за ред. О. Ю. Амосова, О. 

С. Ігнатенка, А. О. Кузнецова. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. - 408 с. 

3. Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. - К. : НАДУ, 2014. - 512 с.  

4. Територіальне управління : навч. посібник / О.О. Гуторова. - Х.: Харк. нац. аграр. ун-т. - Х.: ХНАУ, 2017. - 261 с.  

1. Безкоштовні онлайн-курси - https://prometheus.org.ua/ 

2. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України - Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ 

3. Менеджмент: інтернет-портал для управлінців [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.management.com.ua. - Назва з титул. екрану. 

4. Офіційний веб-портал Верховної Ради України - Режим доступу: http://rada.gov.ua/ 

5. Портал державних послуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://igov.org.ua/ 

6. Сайт Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) - Режим доступу: https://nads.gov.ua/ 

7. Student Site - https://www.twirpx.com/ 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

(заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

екзамен 

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 

− Jira, Trello, Slack, Skype - організація власної роботи та роботи команди 

− Asana, Wonderlist - для планування робочого часу та виконання планів ділових центрів відповідальності, відділів, підрозділів, департаментів;  

− інструменти комунікацій Jira, Slack, Skype; 

− 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  

- Система електронного документообiгу «АСКОД» 

- Парус - автоматизація процесів управління персоналом. 

 

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

кафедри на англійській мові 

https://nads.gov.ua/

