
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми ДЕРЖАВНІ ПОЛІТИКИ І ПРОГРАМИ 
              (назва) 

Освітнього рівня Бакалавр 

Спеціальності  Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань  Публічне управління та адміністрування  

1. Назва освітньої компоненти  Державні політики і програми 
                                                                     (назва дисципліни) 

2. Тип основна, вибіркова (вказати) − основна                                                                                                                                                                              

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

9 270 64 38 50 - 118 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Державне регулювання і громадська самоорганізація 

2. Теорія та історія публічного управління 

3.Інституційне забезпечення публічного управління 

4.Організація діяльності державного службовця 

5.Політологія та політтехнології 

6.Менеджмент кадрових ресурсів 

7.Теорії соціально-економічних систем держави 

8.Державні послуги та маркетинг державних послуг 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1.Правові засади публічного управління 

2.Аналіз проектів і програм в управлінні 

3. Публічне управління в умовах кризових ситуацій 
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4.Основи стратегічного управління 

5.Адміністративний менеджмент 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. основні поняття державної політики та її особливості;  
1. вимірювати результативність, ефективність й економічність 

державної політики;  

2. види державної політики; 2. аналізувати політичні процеси;  

3. сутність державної політики;  3.оцінювати державні програми; 

4. інформаційну базу оцінювання державних програм; 4. розрізняти політичну участь та політичну діяльність; 

5. теоретичні та методологічні основи здійснення місцевого 

самоврядування; 
5. розрізняти сфери державної політики. 

6. сутність державної регіональної політики;  

7. функції держави;  

8. особливості аналітичних документів.  

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. методологію аналізу державної політики  
1. ідентифікувати й аналізувати підстави для державного втручання та 

визначати цілі державної політики щодо її вирішення 

2. механізми і моделі формування державної політики 2. визначати, аналізувати та оцінювати дію державної політики 

3. основні чинники які впливають на формування державної політики 3. моделювати розв’язання політичних проблем 

4. види суб'єктів державної політики та підходи до аналізу політики 
4. застосовувати основні інструменти політичного аналізу та 

прогнозування 

5. механізми участі громадян і громадськості в державному управлінні 5. визначати показники реалізації програм 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Розуміти та використовувати методи прийняття, оцінки, організації та контролю виконання управлінських рішень  

2. Розуміти вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на реалізацію альтернатив 

3. Уміти аналізувати соціально-економічні процеси та явища у суспільному середовищі 

4. Давати конкретні рекомендації щодо застосування методів розв’язання задач прийняття рішень в конкретній ситуації 
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5. Аналізувати та оцінювати середовище державної політики 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  План заняття 

Лекція, 

методичн

а 

розробка 

Розділ 1 Теоретичні основи формування і реалізації державних політик та програм 

 

Лекція 1 
Тема: Сутність державної 

політики 

1. основні поняття державної 

політики та її особливості; 

2. сутність державної 

політики; 

3. політико-правові засади 

побудови правової держави; 

4. механізми і моделі 

формування державної 

політики. 

 

Поняття, 

зміст і 

структура 

державної 

політики. 

Державна 

політика як 

управлінська 

категорія. 

Елементи і 

рівні політики 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 

Лекція 2 
Тема: Державна політика 

як система 

1. основні чинники які 

впливають на формування 

державної політики; 

2. концептуальні положення 

розробки і впровадження 

державної політики;  

3. види суб'єктів державної 

політики; 

4. підходи до аналізу 

політики. 

 

Інструменти 

політики. 

Основні етапи 

процесу 

вироблення 

державної 

політики. 

Принципи 

державної 

політики. 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-
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a853b862

7f97.pdf 

Лекція 3 

Тема: Формування і 

реалізація державної 

політики 

1. основні чинники які 

впливають на формування 

державної політики; 

2. концептуальні положення 

розробки і впровадження 

державної політики;  

3. види суб'єктів державної 

політики; 

4. підходи до аналізу 

політики. 

 

Взаємозв’язок 

державної 

політики та 

соціально-

економічних 

умов розвитку 

суспільства. 

Механізм і 

моделі 

формування 

державної 

політики.  

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 

Лекція 4 

Тема: Роль державного 

управління у процесі 

розробки та 

впровадження державної 

політики 

1. основні чинники які 

впливають на формування 

державної політики; 

2. концептуальні положення 

розробки і впровадження 

державної політики;  

3. види суб'єктів державної 

політики; 

4. підходи до аналізу 

політики. 

 

Механізм 

реалізації та 

оцінювання 

державної 

політики.  

Участь 

державних 

службовців у 

політичному 

процесі. 

Інструменти 

державного 

управління у 

процесі 

розробки та 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 



 5 

впровадження 

державної 

політики.  

Результати та 

наслідки 

державної 

політики. 

Лекція 5 

Тема: Аналіз процесу й 

технології державної 

політики 

1. форми аналізу державної 

політики; 

2. підходи до аналізу 

політики; 

3. основні етапи аналізу 

державної політики. 

 

Сутність та 

концептуальні 

засади аналізу 

державної 

політики. 

Форми 

аналізу 

державної 

політики. 

Класифікація 

підходів до 

аналізу 

політики. 

Основні етапі 

аналізу 

державної 

політики. 

Аналіз 

політики 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 

Лекція 6 

Тема: Типи державної 

політики як проблемне 

поле аналізу 

1.сутність та критерії 

типології державної 

політики; 

 

Сутність та 

критерії 

типології 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l
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2. типі державної політики; 

3.інформаційно-аналітичні 

процеси в аналізі державної 

політики. 

державної 

політики. 

Характеристи

ка типів 

державної 

політики, 

придатних до 

аналізу. 

Інформаційно

-аналітичні 

процеси в 

аналізі 

державної 

політики.  

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 

Лекція 7 

Тема: Модельний аналіз 

державно-політичних 

процесів 

1.сутність модельного 

аналізу політики; 

2.моделі державної 

політики; 

3.функції моделей державної 

політики. 

 

Сутність 

модельного 

аналізу 

політики. 

Моделі 

осягнення 

державної 

політики. 

Інституціонал

ьна модель. 

Процесуальна 

модель. 

Модель груп. 

Модель еліт. 

Раціональна 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 
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модель. 

Системна 

модель. 

Модель 

суспільного 

вибору. 

Лекція 8 

Тема: Оцінювання 

державної політики в 

Україні 

1.аналізувати соціально-

економічні процеси та явища 

у суспільному середовищі та 

здійсненні професійної 

діяльності; 

2.особливості аналізу і 

оцінки впливу 

макросередовища на 

функціонування держави та 

реалізацію політики 

організації (установи); 

3.процес оцінювання 

політики і програм. 

 

Вимірювання 

результативно

сті, 

ефективності 

й 

економічності 

державної 

політики. 

Взаємозв’язк

и між 

елементами 

державної 

політики як 

процесу. 

Результативні

сть політики. 

Ефективність 

та 

економічність 

політики. 

Принципи 

аналізу 

ефективності 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 
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суспільних 

проектів і 

програм. 

Лекція 9 

Тема: Громадськість у 

формуванні та реалізації 

державної політики. 

1.механізми участі громадян 

і громадськості в 

державному управлінні; 

2.механізми впливу 

громадськості на державне 

управління; 

3.роль громадських 

організацій у протидії 

політичній корупції. 

 

Виробники, 

аналітики 

політики, 

групи 

інтересів. 

Аналіз 

стейкхолдерів. 

Консультації з 

громадськістю. 

Механізми 

участі 

громадян і 

громадськості 

в державному 

управлінні.  

Механізми 

впливу 

громадськості 

на державне 

управління. 

Роль 

громадських 

організацій у 

протидії 

політичній 

корупції 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 
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Семінар 1 

Тема: Роль державного 

управління у процесі 

розробки та 

впровадження державної 

політики 

1.сутність середовища 

державної політики; 

2.особливості механізмів 

відкритості й прозорості у 

виробленні державної 

політики. 

1.застосовувати 

теоретичні знання у 

практичній діяльності; 

2.ідентифікувати 

складові середовища 

державної політики. 

1.Механізм і 

моделі 

формування 

державної 

політики. 

2.Механізм 

реалізації та 

оцінювання 

державної 

політики. 

3.Участь 

державних 

службовців у 

політичному 

процесі. 

4.Інструменти 

державного 

управління у 

процесі 

розробки та 

впровадження 

державної 

політики 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 

Семінар 2 

Аналіз процесу й 

технології державної 

політики 

1.форми аналізу державної 

політики; 

2.підходи до аналізу 

політики; 

3.основні етапі аналізу 

державної політики. 

1.ідентифікувати 

проблему і питання 

політики; 

2. аналізувати та 

оцінювати середовище 

державної політики. 

1.Основні 

етапі аналізу 

державної 

політики. 

2.Аналіз 

політики: 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA
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ідентифікація 

проблем і 

питань 

політики. 

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 

Семінар 3 

Типи державної політики 

як проблемне поле 

аналізу 

1.сутність та критерії 

типології державної 

політики; 

2.типі державної політики; 

3.інформаційно-аналітичні 

процеси в аналізі державної 

політики.  

1.ідентифікувати 

політичні ситуації і 

формулювати політичні 

проблеми; 

2.моделювати 

розв’язання політичних 

проблем. 

1.Характерис

тика типів 

державної 

політики, 

придатних до 

аналізу. 

2.Інформацій

но-аналітичні 

процеси в 

аналізі 

державної 

політики.  

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 

Семінар 4 

Модельний аналіз 

державно-політичних 

процесів 

1.сутність модельного 

аналізу політики; 

2.моделі державної політики; 

3.функції моделей державної 

політики. 

1.застосовувати основні 

інструменти 

політичного аналізу та 

прогнозування; 

2.оцінювати державну 

політику, політичні 

рішення та ситуації; 

3.аналізувати моделі 

державної політики; 

4. з’ясувати 

призначення та функції 

1.Моделі 

осягнення 

державної 

політики. 

2.Інституціон

альна модель. 

3.Процесуаль

на модель. 

4.Модель 

груп. Модель 

еліт. 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862
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моделей державної 

політики в суспільному 

житті. 

Раціональна 

модель. 

Системна 

модель. 

Модель 

суспільного 

вибору. 

7f97.pdf 

Семінар 5 
Оцінювання державної 

політики в Україні 

1.аналізувати соціально-

економічні процеси та явища 

у суспільному середовищі та 

здійсненні професійної 

діяльності; 

2.особливості аналізу і 

оцінки впливу 

макросередовища на 

функціонування держави та 

реалізацію політики 

організації (установи); 

3.процес оцінювання 

політики і програм. 

1.застосовувати основні 

інструменти 

політичного аналізу та 

прогнозування; 

2.оцінювати державну 

політику, політичні 

рішення та ситуації. 

1.Результати

вність 

політики. 

2.Ефективніст

ь та 

економічність 

політики. 

3.Принципи 

аналізу 

ефективності 

суспільних 

проектів і 

програм. 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 

Семінар 6 

Громадськість у 

формуванні та реалізації 

державної політики 

1.механізми участі громадян 

і громадськості в 

державному управлінні; 

2.механізми впливу 

громадськості на державне 

управління; 

3.роль громадських 

організацій у протидії 

політичній корупції. 

1.застосовувати 

інструменти 

консультації з 

громадськістю; 

2. застосовувати 

механізми участі 

громадян і 

громадськості в 

державному управлінні. 

1.Механізми 

впливу 

громадськості 

на державне 

управління. 

2.Роль 

громадських 

організацій у 

протидії 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-
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політичній 

корупції. 

817d-

a853b862

7f97.pdf 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Державна політика 

як система 
 

1. визначати позитивні 

й негативні наслідки 

використання різних 

механізмів вироблення 

державної політики; 

2. обґрунтовувати вибір 

різних інструментів 

державної політики 

1.Структура 

системи 

державної 

політики. 

2.Принципи 

державної 

політики. 

3.Види 

суб’єктів 

державної 

політики 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Формулювання і 

реалізація державної 

політики 

 

1.визначати 

альтернативну у 

вирішенні проблем і 

питань політики; 

2.використовувати 

нормативні і правові 

документи, щодо 

формування і реалізації 

державної політики. 

1.Аналіз 

політики: 

2.ідентифікаці

я проблем і 

питань 

політики. 

3.Інструменти 

державної 

політики 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Роль державного 

управління у процесі 
 

1.визначати позитивні 

й негативні наслідки 

1.Інструменти 

державного 

http://acad

emy.gov.u
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розробки та 

впровадження державної 

політики 

використання різних 

механізмів вироблення 

політичних рішень; 

2.аналізувати 

результати та наслідки 

державної політики. 

управління у 

процесі 

розробки та 

впровадження 

державної 

політики. 

2.Результати 

та наслідки 

державної 

політики. 

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Аналіз процесу й 

технології державної 

політики 

 

1.ідентифікувати 

проблему і питання 

політики; 

2.аналізувати та 

оцінювати середовище 

державної політики. 

1.Аналіз 

політики: 

ідентифікація 

проблем і 

питань 

політики. 

2.Середовище 

державної 

політики. 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 

Практичне 

заняття 5 

Тема: Типи державної 

політики як проблемне 

поле аналізу 

 

1.ідентифікувати 

політичні ситуації і 

формулювати політичні 

проблеми; 

2.моделювати 

розв’язання політичних 

проблем. 

1.Характерис

тика типів 

державної 

політики, 

придатних до 

аналізу. 

2.Інформацій

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81
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но-аналітичні 

процеси в 

аналізі 

державної 

політики.  

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 

Практичне 

заняття 6 

Тема: Модельний аналіз 

державно-політичних 

процесів 

 

1.застосовувати основні 

інструменти 

політичного аналізу та 

прогнозування; 

2.оцінювати державну 

політику, політичні 

рішення та ситуації; 

3.аналізувати моделі 

державної політики; 

4. з’ясувати 

призначення та функції 

моделей державної 

політики в суспільному 

житті. 

1.Моделі 

осягнення 

державної 

політики. 

2.Інституціон

альна модель. 

3.Процесуаль

на модель.  

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 

Практичне 

заняття 7 

Тема: Оцінювання 

державної політики в 

Україні 

 

1.застосовувати основні 

інструменти 

політичного аналізу та 

прогнозування; 

2.оцінювати державну 

політику, політичні 

рішення та ситуації. 

1.Ефективніс

ть та 

економічність 

політики. 

2.Принципи 

аналізу 

ефективності 

суспільних 

проектів і 

програм. 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-
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a853b862

7f97.pdf 

Практичне 

заняття 8 

Тема: Громадськість у 

формуванні та реалізації 

державної політики 

 

1.застосовувати 

інструменти 

консультації з 

громадськістю; 

2.застосовувати 

механізми участі 

громадян і 

громадськості в 

державному управлінні. 

1.Механізми 

впливу 

громадськості 

на державне 

управління. 

2.Роль 

громадських 

організацій у 

протидії 

політичній 

корупції. 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/l

ibrary_nad

u/Pidruchn

uiky_NA

DU/9fa81

bc0-991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 

Самостійна 

робота 

Тема 1. Сутність 

державної політики 

Тема 2. Державна 

політика як система 

Тема 3. Формування і 

реалізація державної 

політики 

Тема 4. Роль державного 

управління у процесі 

розробки та 

впровадження державної 

політики 

Тема 5. Аналіз процесу й 

технології державної 

політики 

1.основні поняття державної 

політики та її особливості; 

2.сутність державної 

політики; 

3. основні чинники які 

впливають на формування 

державної політики; 

4. концептуальні положення 

розробки і впровадження 

державної політики;  

5. види суб'єктів державної 

політики; 

6. підходи до аналізу 

політики. 

7. основні етапі аналізу 

1.застосовувати 

теоретичні знання в 

практичній діяльності; 

2.визначати, 

аналізувати та 

оцінювати дію 

державної політики; 

3.використовувати 

основні принципи 

розроби і 

впровадження 

політики. 

4.ідентифікувати 

суспільну проблему та 

визначати цілі 

 

http://desp

ro.org.ua/

upload/D

ESPRO-

15%2003

%202011

%20final.

pdf; 

 

http://acad

emy.gov.u

a/NMKD/

library_na

du/Pidruc

hnuiky_N

http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
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Тема 6. Типи державної 

політики як проблемне 

поле аналізу 

Тема 7. Модельний 

аналіз державно-

політичних процесів 

Тема 8. Оцінювання 

державної політики в 

Україні 

Тема 9. Громадськість у 

формуванні та реалізації 

державної політики 

державної політики. 

8. типі державної політики; 

9. інформаційно-аналітичні 

процеси в аналізі державної 

політики.  

10. функції моделей 

державної політики. 

11. процес оцінювання 

політики і програм. 

12.механізми впливу 

громадськості на державне 

управління; 

13.роль громадських 

організацій у протидії 

політичній корупції. 

державної політики 

щодо її вирішення; 

5. аналізувати та 

оцінювати 

ефективність державної 

політики; 

6. аналізувати 

проблемні питання 

державної політики. 

7. моделювати 

розв’язання політичних 

проблем. 

8. з’ясувати 

призначення та функції 

моделей державної 

політики в суспільному 

житті. 

9. оцінювати державну 

політику, політичні 

рішення та ситуації. 

10. застосовувати 

механізми участі 

громадян і 

громадськості в 

державному управлінні. 

ADU/9fa8

1bc0-

991f-

47e7-

817d-

a853b862

7f97.pdf 

Розділ 2 Механізми розробки та впровадження державних політик та програм 

Лекція 1 

Тема 1. Оцінювання та 

моніторинг державних 

програм 

1.цілі і завдання оцінювання 

та моніторингу державних 

програм; 

 

Показники і 

критерії 

результативн

http://a

cademy

.gov.ua/

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
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2.показники і критерії 

результативності; 

3.середовище та учасників 

процесу оцінювання та 

моніторингу державних 

програм. 

ості. 

Середовище 

та учасники 

процесу 

оцінювання 

та 

моніторингу 

державних 

програм. 

Класифікація 

та 

визначення 

показників 

реалізації 

програм. 

Етапи 

організації 

системи 

моніторингу 

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

 

http://a

cadem

y.gov.u

a/NMK

D/libra

ry_nad

u/Pidru

chnuik

y_NA

DU/9fa

81bc0-

991f-

47e7-

817d-

a853b8

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
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627f97.

pdf 

 

Лекція 2 

Тема 2. Процес 

моніторингу. Процес 

оцінювання 

1.завдання моніторингу й 

оцінювання; 

2.етапи організації системи 

моніторингу; 

3. підходи до розроблення та 

впровадження системи 

моніторингу та оцінювання. 

 

Завдання 

моніторингу 

й 

оцінюванняЕ

тапи 

організації 

системи 

моніторингу.  

Аудит 

ефективності 

державних 

програм. 

Впроваджен

ня 

оцінювання 

та 

моніторингу 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

http://a

cadem

y.gov.u

a/NMK

D/libra

ry_nad

u/Pidru

chnuik

y_NA

DU/9fa

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
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81bc0-

991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Лекція 3 

Тема 3. Підготовка 

аналітичного документа 

у сфері державної 

політики 

1.роль аналітичного 

документа в процесі 

розробки політики; 

2.види аналітичних 

документів; 

3.структурні і текстуальні 

особливості аналітичного 

документа. 

 

Види 

аналітичних 

документів: 

дослідження 

політики і 

аналіз 

політики. 

Структурні і 

текстуальні 

особливості 

аналітичного 

документа. 

Відмінності 

між 

документами 

в галузі 

дослідження 

політики та 

аналізу 

політики. 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Лекція 4 
Тема 4. Теоретичні 

основи процесу 

1.моделі процесу прийняття 

рішень; 
 

Класичні 

моделі 

http://a

cademy

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
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прийняття управлінських 

рішень 

2.зміст технологій прийняття 

та реалізації рішення; 

3.моделі і методи прийняття 

рішень; 

4.особливості прийняття 

управлінських рішень.. 

процесу 

прийняття 

рішень. Зміст 

технологій 

прийняття та 

реалізації 

рішення. 

Політичні 

рішення: 

сутність, 

підготовка, 

прийняття і 

реалізація. 

Моделі 

прийняття 

політичного 

рішення. 

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Лекція 5 

Тема 5. Вироблення та 

аналіз альтернатив при 

розробці рішення 

1.специфіку та сутнісні 

характеристики процесу 

формулювання та вибору 

альтернатив; 

2.змістовні та технологічні 

складові методів аналізу 

альтернатив рішення. 

 

Специфіка 

та сутнісні 

характеристи

ки процесу 

формулюван

ня та вибору 

альтернатив. 

Змістовні та 

технологічні 

складові 

методів 

аналізу 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-
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альтернатив 

рішення. 

Організаційні 

складові 

процесу 

вироблення 

альтернатив. 

Вибір 

альтернатив. 

Метод 

«мозкового 

штурму». 

Метод 

«Дельфі». 

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Лекція 6 

Тема 6. Бюджетна 

політика соціально-

економічного розвитку 

країни 

1.функції державних 

фінансів; 

2.стадії бюджетного 

процесу; 

3.учасників бюджетного 

процесу; 

4.структура бюджетного 

процесу. 

 

Бюджет та 

його роль в 

управлінні 

фінансами. 

Стадії 

бюджетного 

процесу. 

Учасники 

бюджетного 

процесу. 

Структура 

бюджетного 

процесу. 

Бюджетне 

планування 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.
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pdf 

Лекція 7 

Тема 7. Механізми 

впровадження державно-

політичних рішень 

1.особливості механізмів 

запровадження державної 

політики; 

2.підходи до проектування 

політичних рішень і 

стратегій їх втілення. 

 

Сутність та 

структура 

впровадженн

я політики. 

Інструменти 

та методи 

реалізації 

політичних 

рішень. 

Моделі 

впровадженн

я політики. 

Обмеження 

та проблеми 

впровадженн

я рішень. 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Лекція 8 

Тема 8. Особливості 

прийняття політичних та 

адміністративних рішень 

1.специфіку процесів 

прийняття та реалізації 

рішень політичного та 

адміністративного 

характеру; 

2.основні моделі прийняття 

урядових рішень. 

 

Особливості 

прийняття 

рішень у 

сфері 

державної 

політики. 

Специфіка 

прийняття 

урядових 

рішень. 

Адміністрати

вні рішення. 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-
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Моделі 

прийняття 

рішень: 

формальна, 

змагальна та 

колегіальна. 

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Лекція 9 

Тема 9. Теорія прийняття 

політичних рішень у 

зовнішній політиці 

1.суб’єктів прийняття 

рішень у зовнішній політиці; 

2.специфіку прийняття 

зовнішньополітичних 

рішень; 

3.моделі та методики 

прийняття рішень у 

зовнішній політиці. 

 

Аналіз 

сучасних 

суб’єктів 

прийняття 

рішень у 

зовнішній 

політиці. 

Специфіка 

сфери 

прийняття 

зовнішньопо

літичних 

рішень. 

Моделі та 

методики 

прийняття 

рішень у 

зовнішній 

політиці. 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Лекція 10 

Тема 10. Державна 

політика щодо місцевого 

самоврядування 

1.теоретичні і методологічні 

основи здійснення місцевого 

самоврядування 

2.основні напрями 

 

Інституційно-

історична 

оцінка 

самоврядува

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD
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становлення та розвитку 

місцевого самоврядування в 

Україні; 

3. систему, цілі, завдання 

органів місцевого 

самоврядування; 

4.організацію і порядок 

проведення виборів органів 

місцевого самоврядування. 

ння в його 

динаміці. 

Теоретичні 

та 

методологічн

і основи 

здійснення 

місцевого 

самоврядува

ння. Правові 

основи 

системи 

місцевого 

самоврядува

ння в 

Україні. 

Система 

місцевого 

самоврядува

ння в 

Україні. 

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Лекція 11 
Тема 11. Державна 

кадрова політика 

1.принципи, функції та 

пріоритети державної 

кадрової політики; 

2.пріоритети і завдання 

державної кадрової 

політики; 

3.законодавче та 

нормативно-правове 

 

Проблеми 

людських 

ресурсів та 

кадрового 

потенціалу в 

умовах 

реформ 

України. 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_
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забезпечення державної 

кадрової політики; 

4. механізми реалізації 

державної кадрової 

політики. 

5. сутнісні риси державної 

кадрової політики. 

Концептуаль

но-

методологічн

і аспекти 

сучасної 

кадрової 

політики. 

Принципи, 

функції та 

пріоритети 

державної 

кадрової 

політики. 

Законодавче 

та 

нормативно-

правове 

забезпечення 

державної 

кадрової 

політики. 

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Лекція 12 

Тема 12. Політична куль 

тура та її роль у 

формуванні 

громадянської позиції 

1.поняття політичної 

культури; 

2.сутність політичної 

культури та її особливості в 

умовах розвитку сучасної 

України; 

3.політичні цінності. 

 

 

 

 

 

 

Поняття 

політичної 

культури. 

Сутність 

політичної 

культури та 

її 

особливості 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_
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в умовах 

розвитку 

сучасної 

України. 

Політичні 

цінності. 

Формування 

зрілої 

політичної 

культури-

основа 

суспільних 

перетворень 

Ознаки 

демократії. 

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Лекція 13 

Тема 13. Державна 

політика та управління у 

сферах суспільного 

життя 

1. види державної політики 

2. функції, напрямки 

державної політики; 

3. соціальні суб'єкти у 

системі державної політики; 

4. вимоги до вироблення 

державної політик. 

 

Функції 

держави у 

сфері 

регулювання 

господарськи

х процесів. 

Бюджетна 

політика. 

Державне 

управління 

природокори

стуванням. 

Державне 

управління 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8



 27 

соціальними 

процесами 

суспільства 

627f97.

pdf 

Семінар 7 

Оцінювання та 

моніторинг державних 

програм 

1.цілі і завдання оцінювання 

та моніторингу державних 

програм; 

2.показники і критерії 

результативності; 

3.середовище та учасників 

процесу оцінювання та 

моніторингу державних 

програм. 

1.визначати показники 

реалізації програм; 

2.моделювати етапи 

організації системи 

моніторингу; 

3.аналізувати соціально-

економічні процеси та 

явища у суспільному 

середовищі. 

1.Середовищ

е та учасники 

процесу 

оцінювання 

та 

моніторингу 

державних 

програм. 

2.Етапи 

організації 

системи 

моніторингу. 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Семінар 8 
Процес моніторингу. 

Процес оцінювання 

1.завдання моніторингу й 

оцінювання; 

2.етапи організації системи 

моніторингу; 

3. підходи до розроблення та 

впровадження системи 

моніторингу та оцінювання. 

1.класифікувати та 

визначати показники 

(індикаторі) реалізації 

програм; 

2.прогнозувати  успішність 

майбутньої  програми; 

3. застосовувати 

три основні види 

оцінювання 

(попереднє,проміжне, 

1.Впровадже

ння 

оцінювання 

та 

моніторингу. 

2.Класифікац

ія та 

визначення 

показників 

(індикаторів) 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc
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підсумкове). реалізації 

програм. 

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Семінар 9 

Підготовка аналітичного 

документа у сфері 

державної політики 

1.роль аналітичного 

документа в процесі 

розробки політики; 

2.види аналітичних 

документів; 

3.структурні і текстуальні 

особливості аналітичного 

документа. 

1.використовувати при 

складанні будь-якого 

аналітичного документа 

схему підготовки 

аналітичного документу 

схема процесу оцінювання 

програм; 

2. розрізняти документи 

для зовнішнього та 

внутрішнього 

використання. 

1.Структурні 

і текстуальні 

особливості 

аналітичного 

документа. 

2.Відмінност

і між 

документами 

в галузі 

дослідження 

політики та 

аналізу 

політики. 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Семінар 10 

Теоретичні основи 

процесу прийняття 

управлінських рішень 

1.моделі процесу прийняття 

рішень; 

2.зміст технологій прийняття 

та реалізації рішення; 

3.моделі і методи прийняття 

рішень; 

4.особливості прийняття 

1.самостійно реалізувати 

процес прийняття рішень, 

порівнюючи різні підходи 

2.застосовувати типовий 

процес розробки рішень; 

3.розподіляти 

відповідальність при 

1.Політичні 

рішення: 

сутність, 

підготовка, 

прийняття і 

реалізація. 

2.Моделі 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch
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управлінських рішень . організації розробки 

рішень. 

4.враховувати факторі які 

впливають на процес 

прийняття управлінських 

рішень. 

прийняття 

політичного 

рішення 

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Семінар 11 

Вироблення та аналіз 

альтернатив при розробці 

рішення 

1.специфіку та сутнісні 

характеристики процесу 

формулювання та вибору 

альтернатив; 

2.змістовні та технологічні 

складові методів аналізу 

альтернатив рішення. 

1.використовувати метод 

«мозкового штурму», 

метод «Дельфі»; 

2.враховувати умови та 

рівні прийняття 

управлінських рішень. 

1.Організаці

йні складові 

процесу 

вироблення 

альтернатив2

.Вибір 

альтернатив 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

 

Семінар 12 

Бюджетна політика 

соціально-економічного 

розвитку країни 

1.функції державних 

фінансів; 

2.стадії бюджетного 

процесу; 

1.аналізувати склад та 

структуру бюджету як 

фінансового плану 

держави. 

1.Учасники 

бюджетного 

процесу. 

2.Структура 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD
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3.учасників бюджетного 

процесу; 

4.структура бюджетного 

процесу. 

2. причини та особливості 

взаємозв’язку бюджету та 

соціально-економічних 

процесів. 

бюджетного 

процесу. 

Бюджетне 

планування. 

 

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Семінар 13 

Механізми впровадження 

державно-політичних 

рішень 

1.особливості механізмів 

запровадження державної 

політики; 

2.підходи до проектування 

політичних рішень і 

стратегій їх втілення. 

1.формулювати і 

обґрунтовувати 

управлінські рішення; 

2.ідентифікувати політичні 

ситуації і формулювати 

політичні проблеми; 

3.моделювати розв’язання 

політичних проблем за 

різних сценаріїв перебігу 

процесу прийняття рішень. 

1.Моделі 

впровадженн

я політики. 

2.Обмеження 

та проблеми 

впровадженн

я рішень. 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Семінар 14 Особливості прийняття 1.специфіку процесів 1.застосовувати основні 1.Моделі http://a



 31 

політичних та 

адміністративних рішень 

прийняття та реалізації 

рішень політичного та 

адміністративного 

характеру; 

2.основні моделі прийняття 

урядових рішень. 

інструменти політичного 

аналізу та прогнозування; 

2.оцінювати державну 

політику, політичні 

рішення та ситуації;  

3.визначати послідовність 

процесу прийняття 

політичних рішень. 

прийняття 

рішень 

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Семінар 15 

Теорія прийняття 

політичних рішень у 

зовнішній політиці 

1.суб’єктів прийняття 

рішень у зовнішній політиці; 

2.специфіку прийняття 

зовнішньополітичних 

рішень; 

3.моделі та методики 

прийняття рішень у 

зовнішній політиці. 

1.ставити задачі прийняття 

політичного рішення в 

міжнародних відносинах; 

2. формалізувати практичні 

задачі відповідно до 

методів теорії прийняття 

рішень; 

3.обирати оптимальне 

рішення шляхом 

використання практичних 

методів прийняття 

політичних рішень. 

1.Моделі та 

методики 

прийняття 

рішень 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8
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627f97.

pdf 

Семінар 16 

Державна політика щодо 

місцевого 

самоврядування 

1.теоретичні і методологічні 

основи здійснення місцевого 

самоврядування 

2.основні напрями 

становлення та розвитку 

місцевого самоврядування в 

Україні; 

3. систему, цілі, завдання 

органів місцевого 

самоврядування; 

4.організацію і порядок 

проведення виборів органів 

місцевого самоврядування. 

1.використовувати сучасні 

методологічні підходи 

щодо формування 

державної політики органів 

місцевого самоврядування; 

2.аналізувати проблеми, 

ресурсний потенціал і 

напрями місцевого 

розвитку; 

3. розробляти практичні 

рекомендації для органів 

місцевого самоврядування 

щодо вибору ефективних 

інструментів управління 

місцевим розвитком на 

основі методів 

порівняльного аналізу 

стану регіональних 

процесів, рівня їх 

узгодженості; 

4. аналізувати проблеми, 

ресурсний потенціал і 

напрями розвитку 

територій. 

1.Правові 

основи 

системи 

місцевого 

самоврядува

ння в 

Україні. 

2.Інструмент

арій 

державної 

підтримки 

розвитку 

місцевого 

самоврядува

ння 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Семінар 17 
Державна кадрова 

політика 

1.принципи, функції та 

пріоритети державної 

кадрової політики; 

1.використовувати на 

практиці механізми 

реалізації кадрової 

1.Законодавч

е та 

нормативно-

http://a

cademy

.gov.ua/



 33 

2.пріоритети і завдання 

державної кадрової 

політики; 

3.законодавче та 

нормативно-правове 

забезпечення державної 

кадрової політики; 

4. механізми реалізації 

державної кадрової 

політики. 

5. сутнісні риси державної 

кадрової політики. 

політики в державному 

управлінні; 

2. аналізувати зміст, 

проблематику і 

перспективні напрямі 

державної кадрової 

політики; 

3.використовувати 

інструменти вирішення 

проблем, що виникають у 

ході реалізації державної 

кадрової політики; 

4. узагальнювати і 

систематизувати знання 

щодо державної кадрової 

політики. 

правове 

забезпечення 

державної 

кадрової 

політики. 

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Семінар 18 

Політична куль тура та її 

роль у формуванні 

громадянської позиції 

1.поняття політичної 

культури; 

2.сутність політичної 

культури та її особливості в 

умовах розвитку сучасної 

України; 

3.політичні цінності. 

1.аналізувати 

взаємовпливи політичної 

культури та етики влади; 

2.враховувати специфіку 

політичної культури 

українського народу; 

3.використовувати 

механізми залучення 

громадян до процесу 

прийняття рішень яке буде 

сприяти формуванню 

демократичної культури. 

1.Ознаки 

демократії. 

Відповідальн

ість 

представникі

в органів 

державної 

влади. 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-
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a853b8

627f97.

pdf 

Семінар 19 

Державна політика та 

управління у сферах 

суспільного життя 

1. види державної політики 

2. функції, напрямки 

державної політики; 

3. соціальні суб'єкти у 

системі державної політики; 

4. вимоги до вироблення 

державної політик. 

1.давати власну оцінку 

проблемам публічного 

управління; 

2.демонструвати 

спроможність самостійно 

аналізувати процеси у 

різних сферах суспільного 

життя за основними 

векторами; 

3. аналізувати цілі і 

обмеження, альтернативні 

варіанти реалізації 

державної політики; 

4.оцінювати очікувані 

результати від 

впровадження державної 

політики. 

1.Державне 

управління 

соціальними 

процесами 

суспільства. 

2.Державна 

політика 

підвищення 

добробуту та 

захисту прав 

людини 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Практичне 

заняття 9 

Тема: Оцінювання та 

моніторинг державних 

програм 

 

1.визначати ефективність 

програми за одним із 

запропонованих критеріїв; 

2.оцінювати ефективність 

реалізації стратегічної 

політики в регіоні. 

1.Показники 

і критерії 

результативн

ості. 

2.Етапи 

організації 

системи 

моніторингу. 

 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/
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9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Практичне 

заняття 10 

Тема: Процес 

моніторингу. Процес 

оцінювання 

 

1.класифікувати та 

визначати показники 

(індикаторі) реалізації 

програм; 

2. прогнозувати  

успішність майбутньої  

програми; 

3. застосовувати 

три основні види 

оцінювання (попереднє, 

проміжне, підсумкове). 

1.Аудит 

ефективності 

державних 

програм. 

2.Впровадже

ння 

оцінювання 

та 

моніторингу 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Практичне 

заняття 11 

Тема: Підготовка 

аналітичного документа 

у сфері державної 

політики 

 

 

 

1.використовувати при 

складанні будь-якого 

аналітичного документа 

схему підготовки 

аналітичного документу 

схема процесу оцінювання 

1.Структурні 

і текстуальні 

особливості 

аналітичного 

документа. 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/
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програм; 

2. розрізняти документи 

для зовнішнього та 

внутрішнього 

використання. 

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Практичне 

заняття 12 

Тема: Теоретичні основи 

процесу прийняття 

управлінських рішень 

 

 

 

 

 

 

1.самостійно реалізувати 

процес прийняття рішень, 

порівнюючи різні підходи 

2.застосовувати типовий 

процес розробки рішень; 

3.розподіляти 

відповідальність при 

організації розробки 

рішень. 

4.враховувати факторі які 

впливають на процес 

прийняття управлінських 

рішень. 

Моделі 

процесу 

прийняття 

рішень. Зміст 

технологій 

прийняття та 

реалізації 

рішення. 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Практичне 

заняття 13 

Тема: Вироблення та 

аналіз альтернатив при 

розробці рішення 

 

1.використовувати метод 

«мозкового штурму», 

метод «Дельфі»; 

Організаційн

і складові 

процесу 

http://a

cademy

.gov.ua/
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2.враховувати умови та 

рівні прийняття 

управлінських рішень. 

вироблення 

альтернатив. 

Вибір 

альтернатив 

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Практичне 

заняття 14 

Тема: Бюджетна політика 

соціально-економічного 

розвитку країни 

 

1.аналізувати склад та 

структуру бюджету як 

фінансового плану 

держави. 

2. причини та особливості 

взаємозв’язку бюджету та 

соціально-економічних 

процесів. 

Учасники 

бюджетного 

процесу. 

Структура 

бюджетного 

процесу. 

Бюджетне 

планування. 

 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 



 38 

Практичне 

заняття 15 

Тема: Механізми 

впровадження державно-

політичних рішень 

 

 

 

1.формулювати і 

обґрунтовувати 

управлінські рішення; 

2.ідентифікувати політичні 

ситуації і формулювати 

політичні проблеми; 

3.моделювати розв’язання 

політичних проблем за 

різних сценаріїв перебігу 

процесу прийняття рішень. 

Моделі 

впровадженн

я політики. 

Обмеження 

та проблеми 

впровадженн

я рішень. 

 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Практичне 

заняття 16 

Тема: Особливості 

прийняття політичних та 

адміністративних рішень 

 

1.застосовувати основні 

інструменти політичного 

аналізу та прогнозування; 

2.оцінювати державну 

політику, політичні 

рішення та ситуації;  

3.визначати послідовність 

процесу прийняття 

політичних рішень. 

Особливості 

прийняття 

рішень у 

сфері 

державної 

політики. 

Специфіка 

прийняття 

урядових 

рішень 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-
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a853b8

627f97.

pdf 

Практичне 

заняття 17 

Тема: Теорія прийняття 

політичних рішень у 

зовнішній політиці 

 

1.ставити задачі прийняття 

політичного рішення в 

міжнародних відносинах; 

2. формалізувати практичні 

задачі відповідно до 

методів теорії прийняття 

рішень; 

3.обирати оптимальне 

рішення шляхом 

використання практичних 

методів прийняття 

політичних рішень. 

Моделі та 

методики 

прийняття 

рішень 

Специфіка 

сфери 

прийняття 

зовнішньопо

літичних 

рішень 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Практичне 

заняття 18 

Тема: Державна політика 

щодо місцевого 

самоврядування 

 

1. давати власну оцінку 

проблемам місцевого 

самоврядування; 

2. аналізувати пріоритети 

державної політики щодо 

місцевого самоврядування 

в контексті децентралізації 

влади. 

Інструментарі

й державної 

підтримки 

розвитку 

місцевого 

самоврядува

ння в 

Україні. 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc
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0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Практичне 

заняття 19 

Тема: Державна кадрова 

політика 
 

1.проводити аналіз 

стратегії та політики 

управління персоналом 

державного органу, 

оцінювати ефективність 

заходів щодо їх реалізації 

Принципи, 

функції та 

пріоритети 

державної 

кадрової 

політики. 

Законодавче 

та 

нормативно-

правове 

забезпечення 

державної 

кадрової 

політики. 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Практичне 

заняття 20 

Тема: Політична куль 

тура та її роль у 

формуванні 

громадянської позиції 

 

1.аналізувати 

взаємовпливи політичної 

культури та етики влади; 

2.враховувати специфіку 

політичної культури 

українського народу; 

3.використовувати 

Політичні 

цінності 

Ознаки 

демократії. 

Відповідальн

ість 

представникі

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch
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механізми залучення 

громадян до процесу 

прийняття рішень яке буде 

сприяти формуванню 

демократичної культури. 

в органів 

державної 

влади. 

 

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Практичне 

заняття 21 

Тема: Державна політика 

та управління у сферах 

суспільного життя 

 

1.аналізувати цілі і 

обмеження, альтернативні 

варіанти реалізації 

публічної політики, 

оцінювати очікувані 

результати. 

Державне 

управління 

соціальними 

процесами 

суспільства. 

Державна 

політика 

підвищення 

добробуту та 

захисту прав 

людини 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

Практичне 

заняття 22 

Тема: Державна політика 

та регіональний розвиток 
 

1.моделювати ймовірні 

варіанти розвитку 

територій; 

2.використовувати 

Інноваційні 

підходи в 

управлінні 

регіональним 

http://a

cademy

.gov.ua/

NMKD
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маркетинг як інструмент 

регіонального розвитку. 

розвитком. 

Маркетинг 

території як 

інструмент 

регіональног

о розвитку 

/library

_nadu/

Pidruch

nuiky_

NADU/

9fa81bc

0-991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

 
Самостійна 

робота 

Тема 1. Оцінювання та 

моніторинг державних 

програм 

Тема 2. Процес 

моніторингу. Процес 

оцінювання 

Тема 3. Підготовка 

аналітичного документа 

у сфері державної 

політики 

Тема 4. Теоретичні 

основи процесу 

прийняття управлінських 

рішень 

Тема 5. Вироблення та 

аналіз альтернатив при 

розробці рішення 

1.цілі і завдання оцінювання 

та моніторингу державних 

програм; 

2.показники і критерії 

результативності; 

3.середовище та учасників 

процесу оцінювання та 

моніторингу державних 

програм. 

4.етапи організації системи 

моніторингу; 

5. підходи до розроблення та 

впровадження системи 

моніторингу та оцінювання 

6.види аналітичних 

документів; 

7.структурні і текстуальні 

1.визначати ефективність 

програми за одним із 

запропонованих критеріїв; 

2.оцінювати ефективність 

реалізації стратегічної 

політики в регіоні. 

3.класифікувати та 

визначати показники 

(індикаторі) реалізації 

програм; 

4. прогнозувати  

успішність майбутньої  

програми; 

5. розрізняти документи 

для зовнішнього та 

внутрішнього 

використання. 

 

http://d

espro.o

rg.ua/u

pload/

DESP

RO-

15%20

03%20

2011%

20final.

pdf 

 

http://a

cadem

y.gov.u

a/NMK

D/libra

http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15%2003%202011%20final.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
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Тема 6. Бюджетна 

політика соціально-

економічного розвитку 

країни 

Тема 7. Механізми 

впровадження державно-

політичних рішень 

Тема 8. Особливості 

прийняття політичних та 

адміністративних рішень 

Тема 9. Теорія прийняття 

політичних рішень у 

зовнішній політиці 

Тема 10. Державна 

політика щодо місцевого 

самоврядування 

Тема 11. Державна 

кадрова політика 

Тема 12. Політична куль 

тура та її роль у 

формуванні 

громадянської позиції 

Тема 13. Державна 

політика та управління у 

сферах суспільного 

життя 

Тема 14. Державна 

політика та регіональний 

розвиток 

особливості аналітичного 

документа. 

8.зміст технологій прийняття 

та реалізації рішення; 

9.моделі і методи прийняття 

рішень; 

10.особливості прийняття 

управлінських рішень  

11.змістовні та технологічні 

складові методів аналізу 

альтернатив рішення 

12.стадії бюджетного 

процесу; 

13.учасників бюджетного 

процесу; 

14.структура бюджетного 

процесу. 

15.підходи до проектування 

політичних рішень і 

стратегій їх втілення 

16.суб’єктів прийняття 

рішень у зовнішній політиці; 

17.специфіку прийняття 

зовнішньополітичних 

рішень; 

18.моделі та методики 

прийняття рішень у 

зовнішній політиці. 

19основні напрями 

6.застосовувати типовий 

процес розробки рішень; 

7.розподіляти 

відповідальність при 

організації розробки 

рішень. 

8.враховувати умови та 

рівні прийняття 

управлінських рішень. 

9.ідентифікувати політичні 

ситуації і формулювати 

політичні проблеми; 

10.моделювати розв’язання 

політичних проблем за 

різних сценаріїв перебігу 

процесу прийняття рішень 

11. аналізувати пріоритети 

державної політики щодо 

місцевого самоврядування 

в контексті децентралізації 

влади. 

12.враховувати специфіку 

політичної культури 

українського народу; 

13.використовувати 

механізми залучення 

громадян до процесу 

прийняття рішень яке буде 

сприяти формуванню 

ry_nad

u/Pidru

chnuik

y_NA

DU/9fa

81bc0-

991f-

47e7-

817d-

a853b8

627f97.

pdf 

 

 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/9fa81bc0-991f-47e7-817d-a853b8627f97.pdf


 44 

Тема15. Методологія 

розроблення й 

моніторингу державних 

програм 

становлення та розвитку 

місцевого самоврядування в 

Україні; 

20. систему, цілі, завдання 

органів місцевого 

самоврядування; 

21.організацію і порядок 

проведення виборів органів 

місцевого самоврядування. 

22.пріоритети і завдання 

державної кадрової 

політики; 

23.законодавче та 

нормативно-правове 

забезпечення державної 

кадрової політики; 

24.сутність політичної 

культури та її особливості в 

умовах розвитку сучасної 

України; 

25.політичні цінності. 

26. соціальні суб'єкти у 

системі державної політики; 

27. вимоги до вироблення 

державної політик. 

демократичної культури 

14.аналізувати цілі і 

обмеження, альтернативні 

варіанти реалізації 

публічної політики, 

оцінювати очікувані 

результати. 

15.використовувати 

маркетинг як інструмент 

регіонального розвитку. 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 
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1. Аналіз державної політики в Україні: навчальна дисципліна, сфера професійної діяльності, галузь прикладних досліджень : зб. док. і 

матеріалів / уклад. : О. І. Кілієвич, В. В. Тертичка.  К. : К.І.С., 2004.  210 с.  Режим доступу : www.IPAS.org.ua/library.htm 

2. Вироблення державної політики. Аналітичні записки / уклад. О. І. Кілієвич, В. Є. Романов.  К. : Вид-во “К.І.С.”, 2003.  346 с.  Режим 

доступу : www.IPAS.org.ua/library.htm  

3. Кілієвич О. Англо-український Глосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки / О. Кілієвич.  К. : Вид-во Соломії 

Павличко “Основи”, 2003.  510 с, Режим доступу : www.IPAS.org.ua/library.htm 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

залік, екзамен, курсові проекти 

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. 

 

http://www.ipas.org.ua/library.htm
http://www.ipas.org.ua/library.htm
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Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 

кафедри на англійській мові 
 

 


