
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми _ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ __ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   _ бакалавр _______________________________________ 

Спеціальності        281 “Публічне управління та адміністрування” 

Галузь знань       28 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ    

1. Назва освітньої компоненти   _____ Державні послуги та маркетинг державних послуг 

_________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 30  30  30 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Менеджмент кадрових ресурсів 

2. Правові засади публічного управління 

3. Організація діяльності державного службовця 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства 

у сфері публічного управління та адміністрування 

1. Здатність до пошуку, оброблення  та аналізу інформації з різних 

джерел 

2. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування 

2. Уміти забезпечувати належний рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи процесів; 

3. Знати основи електронного урядування 
3. Здатність використовувати систему електронного документообігу в 

організації; 
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4. Розуміти і використовувати технології вироблення, прийняття й 

реалізації управлінських рішень, знати методи контролю якості в 

професійній діяльності. 

4. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської 

діяльності; Здатність до аналітичної діяльності з управління 

інноваційною діяльністю в публічному управлінні 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Знати місце сектору послуг у сучасній економіці та особливості 

маркетингу послуг.  

 

1. уміння здійснювати вибір маркетингових комунікацій в публічному 

управлінні;  

2. Знати структуру та особливості функціонування публічно-правової 

сфери. 

 

2.  Здійснювати управління збутом державних послуг на нормативно-

правовій основі; 

3. Знати основні нормативно-правові акти у сфері публічного 

управління та надання адміністративних послуг. 

 

3. Планувати та оцінювати ефективність маркетингової діяльності, яка 

пов'язана з наданням державних послуг; 

 

4. Розробляти пропозиції щодо вдосконалення процедур надання 

адміністративної послуги на підставі виявлення потреб, інтересів і 

запитів споживачів послуг 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування 

2. Уміти забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів; 

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

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 Лекція 1 

Маркетинг послуг: 

поняття, принципи, 

особливості 

1. Поняття та особливості 

маркетингу послуг 

(маркетингу державних 

послуг). 

2. Принципи та цілі 

маркетингу. Основні функції 

та суб’єкти маркетингу. 

3. Еволюція маркетингу та 

основні концепції 

маркетингу. 

Застосовувати 

інтегрований підхід до 

маркетингу послуг 

 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

http://repository.lduf

k.edu.ua/bitstream/3

4606048/11841/1/M

arketing_poslyg_30.

01.2018_%D0%A0

%D0%95%D0%94.

pdf 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

http://www.investpla

n.com.ua/pdf/12_20

http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
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18/22.pdf 

Лекція 2 
Поведінка споживачів на 

ринку послуг 

1.Потреби та очікування 

клієнтів в процесі 

обслуговування. 

2. Основні продукти та 

додаткові послуги.  

3. Класифікація сервісних 

процесів. Споживчі ризики 

на ринку послуг та методи їх 

зменшення. 

 обирати методи 

маркетингового 

дослідження сфери 

державних послуг;  

 досліджувати споживачів 

суспільних послуг та 

обирати маркетингові 

продуктові стратегії 

залежно від життєвого 

циклу послуги;  

 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

 

Лекція 3 

Державні послуги: 

сутність, категорії, 

класифікація 

1. Ознаки державної послуги 

(адміністративної послуги). 

2. Критерії класифікації 

державних послуг 

відповідно до потреб 

споживачів.  

 здійснювати управління 

збутом державних послуг; 

 планувати та оцінювати 

ефективність 

маркетингової діяльності, 

повязаної з наданням 

державних послуг; 

 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

 

Лекція 4 

Надання послуг органами 

державної влади та 

оцінка їх якості 

1.Правове регулювання 

надання державних 

(адміністративних) послуг.  

2. Сучасні принципи 

взаємодії соціальної 

сервісної держави з 

громадянами («Цифрова 

держава», «Держава в 

смартфоні») 

 

здійснювати вибір 

маркетингових 

комунікацій; 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

 

http://kbuapa.kharko

v.ua/e-

book/db/2009-

2/doc/4/10.pdf 

 

Практичне 

заняття 1 

Маркетинг послуг: 

поняття, принципи, 

особливості 

1. Поняття та особливості 

маркетингу послуг 

(маркетингу державних 

послуг). 

2. Принципи та цілі 

маркетингу. Основні функції 

та суб’єкти маркетингу. 

Уміти здійснювати 

ефективні комунікації і 

координації дій з метою 

якісного обслуговування 

споживачів послуг. 

 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

 

http://instzak.rada.g

ov.ua/uploads/docu

ments/31442.pdf 

http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/4/10.pdf
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/4/10.pdf
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/4/10.pdf
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/4/10.pdf
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
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3. Еволюція маркетингу та 

основні концепції 

маркетингу. 

Практичне 

заняття 2 

Поведінка споживачів на 

ринку послуг 

1.Потреби та очікування 

клієнтів в процесі 

обслуговування. 

2. Основні продукти та 

додаткові послуги.  

3. Класифікація сервісних 

процесів. Споживчі ризики 

на ринку послуг та методи їх 

зменшення. 

планувати та оцінювати 

ефективність 

маркетингової діяльності, 

пов’язаної з наданням 

державних послуг; 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

 

http://instzak.rada.g

ov.ua/uploads/docu

ments/31442.pdf 

 

Практичне 

заняття 3 

Державні послуги: 

сутність, категорії, 

класифікація 

1. Ознаки державної послуги 

(адміністративної послуги). 

2. Критерії класифікації 

державних послуг 

відповідно до потреб 

споживачів.  

працювати з інформацією, 

різними формами 

документів;  вміння 

застосовувати 

законодавство за 

специфікою роботи; 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

 

http://instzak.rada.g

ov.ua/uploads/docu

ments/31442.pdf 

Практичне 

заняття 4 

Надання послуг органами 

державної влади та 

оцінка їх якості 

1.Правове регулювання 

надання державних 

(адміністративних) послуг.  

2. Сучасні принципи 

взаємодії соціальної 

сервісної держави з 

громадянами («Цифрова 

держава», «Держава в 

смартфоні») 

Застосовувати методи 

контролю якості у сфері 

професійної діяльності. 

Здатність самостійно 

перевіряти і оцінювати 

виконану роботу 

відповідно до вимог і 

термінів, Стандартів  ISO 

9001 та  ДСТУ ISO 9001-

2015. 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/679 

 

Самостійна 

робота 

Нормативне регулювання 

надання послуг в Україні. 

Законодавство в сфері 

надання 

адміністративних послуг.  

Систему законодавства в 

сфері надання послуг/ 

адміністративних послуг 

(систематизацію джерел 

відповідно до 

індивідуального завдання, 

Вміти застосовувати 

нормативні акти у сфері 

надання послуг 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

 

http://repository.lduf

k.edu.ua/bitstream/3

4606048/11841/1/M

arketing_poslyg_30.

01.2018_%D0%A0

%D0%95%D0%94.

http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31442.pdf
http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31442.pdf
http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31442.pdf
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
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послуги). pdf 

 

Лекція 5 
Роль маркетингу в 

державному управлінні 

Сутність та призначення 

маркетингу державних 

послуг. Маркетинг в 

діяльності міністерств, 

служб і агентств, зайнятих 

обороною, охороною 

громадського порядку, 

запобіганням і ліквідацією 

наслідків надзвичайних 

ситуацій, оподаткуванням.  

Формування позитивний 

імідж держави; допомагати 

вітчизняним 

підприємствам для виходу 

на зовнішні ринки; 

проводити рекламні заходи 

на державному рівні 

(соціальна реклама) 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

 

Лекція 6 

Організація та 

проведення 

маркетингових 

досліджень у сфері 

надання державних 

послуг. Маркетингове 

дослідження ринку та 

послуг і виявлення 

цільових сегментів 

Сутність, зміст і завдання 

маркетингових досліджень 

на ринку послуг. Форми 

організації маркетингових 

досліджень. Напрями 

маркетингових досліджень.  

Засоби отримання первинної 

маркетингової інформації: 

опитування, інтерв’ю, 

анкета, спостереження, 

експеримент, імітаційне 

моделювання.  

Особливості аналізу ринку, 

його структуризації; аналіз 

та прогнозування 

суспільного попиту на 

послуги в маркетингу 

державних послуг 

 планувати нові послуги на 

підставі дослідження 

потреб, інтересів і запитів 

споживачів суспільних 

послуг. Забезпечення 

конкурентоспроможності 

державних послуг. 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

 

Лекція 7 

Організація комплексної 

маркетингової діяльності 

в сфері надання 

державних послуг. 

Продуктова та цінова 

політика суб’єктів 

Поняття продуктової 

політики. Основні рівні 

продукту та їх 

характеристика. Типи 

продуктів, пропонованих 

приватним та державним 

застосовувати 

маркетингові аспекти 

ціноутворення у сфері 

державних послуг, зокрема 

адміністративних; 

Розробляти задум продукту 

 

http://www.dut.ed
u.ua/ru/lib/21/cate

gory/734/view/16
3 
 

http://www.dut.ed
u.ua/ru/lib/21/cate
gory/734/view/12

48 

http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248


 6 

державного управління сектором. Основні етапи 

розробки нового продукту за 

концепцією Котлера і 

Армстронга. 

Життєвий цикл суспільного 

продукту.  

Проблеми визначення та 

стягнення плати за 

адміністративні послуги. 

Завдання мотивуючих цін та 

антистимулів при просуванні 

програм соціального та 

партнерського маркетингу 

та здійснювати його 

перевірку. Розробляти 

продуктові стратегії 

маркетингу державного 

органу влади. 

Випробовувати продукт в 

ринкових умовах. 

Впроваджувати новий 

продукт на ринок 

суспільних послуг. 

 

Лекція 8 

Організація системи 

збуту і надання 

державних послуг 

населенню 

Поняття політики розподілу. 

Етапи розробки політики 

розподілу сервісної 

організації. Канали збуту 

сервісної організації. Рівні 

каналу збуту. Вертикальні 

маркетингові системи. 

Ключові вимоги до 

персоналу ЦНАП як 

найважливішого його 

ресурсу.  

Здійснювати підготовку 

персоналу за моделлю 

універсального 

адміністратора. 

Організувати стажування 

та фахові зустрічі, тренінги 

з комунікацій для 

персоналу, що забезпечує 

інтерактивний маркетинг. 

Моделювати організацію 

праці з роботою у бек-офісі 

та фронт-офісі. Залучати 

більшу кількість персоналу 

на години і дні пікових 

навантажень 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

http://repository.lduf

k.edu.ua/bitstream/3

4606048/11841/1/M

arketing_poslyg_30.

01.2018_%D0%A0

%D0%95%D0%94.

pdf 
 

Лекція 9 

Методи формування 

іміджу і репутації органів 

державного управління.  

Модель комунікативного 

простору: формування 

ефективного прямого і 

зворотного зв’язку з 

населенням та системне 

дослідження громадської 

думки. 

Місце електронних та 

Підтримувати зв’язки з 

громадськістю у 

формуванні іміджу органів 

державного управління. 

Формувати ефективний 

прямий і зворотній зв’язок 

з населенням та системне 

дослідження громадської 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

 

http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/11841/1/Marketing_poslyg_30.01.2018_%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
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друкованих ЗМІ в механізмі 

формування позитивного 

іміджу органів державного 

управління. Європейська 

модель відкритості й 

прозорості державного 

управління. 

думки. 

Залучати електронні та 

друковані ЗМІ в механізмі 

формування позитивного 

іміджу органів державного 

управління. 

Лекція 10 

Сутність маркетингових 

комунікацій та 

особливості просування 

держаних послуг 

населенню 

Сутність маркетингових 

комунікацій та їх 

особливості у сфері послуг. 

Елементи комплексу 

комунікацій. Сутність та цілі 

популяризації (пропаганди). 

Сервісна популяризація. 

Основні етапи підготовки та 

проведення сервісної 

популяризації. Види реклами 

послуг. Засоби 

розповсюдження реклами 

сервісної організації.  

 

Розробляти комунікаційну 

стратегію та її основні 

етапи. Розробляти бюджет 

та аналіз результатів 

комунікаційної стратегії.  

Встановлювати зв’язки із 

засобами масової 

інформації, встановлювати 

і підтримувати зв’язки з 

цільовими аудиторіями. 

Підтримувати відносини з 

місцевими громадами і 

неурядовими 

організаціями.  

 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

 

https://pidruchniki.c

om/1759020150014/

marketing/marketing

_poslug 

Практичне 

заняття 5 

Роль маркетингу в 

державному управлінні 

Права і обов’язки громадян 

як важливий об'єкт 

маркетингу в державному 

управлінні. 

Обмеження у маркетингу 

державних послуг.  

 

застосовувати технології 

маркетингу в державному 

управлінні. SWOT- та 

STEP-аналіз, технології 

сегментування і оцінки 

ємності ринків, оцінки 

конкурентоспроможності 

послуг та позиціонування 

(розвитку бренду).  

 

 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

http://www.dy.nayk

a.com.ua/?op=1&z=

1004 

Практичне 

заняття 6 

Організація та 

проведення 

маркетингових 

досліджень у сфері 

Ознаки та критерії 

сегментування: 

демографічні, соціально-

економічні, психографічні, 

Робити аналіз 

можливостей освоєння 

сегмента ринку 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1004
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1004
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1004
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
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надання державних 

послуг. Маркетингове 

дослідження ринку та 

послуг і виявлення 

цільових сегментів 

поведінкові ознаки. Критерії 

сегментування: місткість, 

динаміка зростання, 

прибутковість, тривалість 

існування.  

/734/view/1248 

 

Практичне 

заняття 7 

Організація комплексної 

маркетингової діяльності 

в сфері надання 

державних послуг. 

Продуктова та цінова 

політика суб’єктів 

державного управління 

Нові продукти в маркетингу 

державних послуг: основні 

етапи розробки. Пошук ідей. 

Матриця бажаності послуг 

для споживачів.  

Розробляти продуктову 

стратегію маркетингу 

державного органу влади. 

Випробовувати продукт в 

ринкових умовах. 

Впроваджувати новий 

продукт на ринок 

суспільних послуг 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

 

Практичне 

заняття 8 

Організація системи 

збуту і надання 

державних послуг 

населенню 

Центри надання 

адміністративних послуг 

(ЦНАП) та їхня роль у 

розподільчій системі. Ознаки 

належного ЦНАП: достатній 

перелік послуг, розширені 

прийомні години, комфортне 

для відвідувачів 

приміщення, некабінетна 

система обслуговування.  

Вміти здійснювати 

облаштування центру за 

принципом «відкритого 

простору», враховуючи 

можливість  отримання 

«супутніх послуг». 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

 

Практичне 

заняття 9 

Методи формування 

іміджу і репутації органів 

державного управління.  

Принцип відкритості влади. 

Напрямки удосконалення 

функцій і організаційної 

структури служби паблік 

рилейшнз в органах 

державного управління.  

Значення щорічних 

парламентських слухань 

“Про стан довіри населення 

до органів державної влади”.  

Створювати підрозділи з 

розробки та управління 

комунікативною 

стратегією. 

 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

 

 
Практичне 

заняття 10 

Сутність маркетингових 

комунікацій та 

особливості просування 

Сутність та цілі 

популяризації (пропаганди). 

Сервісна популяризація. 

Розробляти рекламний 

бюджет та здійснювати 

медіапланування. 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
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держаних послуг 

населенню 

Основні етапи підготовки та 

проведення сервісної 

популяризації. Паблік 

рилейшнз у сфері державних 

послуг. Встановлення 

зв’язків із засобами масової 

інформації. Встановлення і 

підтримка зв’язків з 

цільовими аудиторіями. 

Відносини з місцевими 

громадами і неурядовими 

організаціями 

Забезпечення 

громадськості публічною 

інформацією про перелік 

актуальних питань у 

зверненнях; створення 

довідкових пунктів, 

Інтернет-кіосків для 

розгляду найбільш 

поширених типів звернень 

у віддаленому режимі. 

Створення механізмів 

визначення (моніторингу) 

зворотної реакції громадян 

щодо якості наданих 

послуг. Запровадження 

вибіркових Інтернет-

опитувань споживачів 

послуг. 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

 

 
Самостійна 

робота 

Зміст Єдиного стандарту 

щодо вимог до 

адміністраторів та 

керівників ЦНАП  

правила, вимоги та 

рекомендації щодо якісного 

обслуговування відвідувачів 

Застосовувати Єдиний 

стандарт в організації 

роботи ЦНАП 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/163 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1248 

 

 

       

 

       

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

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

 

 

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. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / [наук. редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/163
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1248
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України. - К. : НАДУ, 2011. - 709 с.  

2. Тимощук В. Адміністративні послуги: Посібник. – К.: ТОВ «Софія-А, 2012. – 104 с.  

3. Кальниш Ю.Г. Публічне управління та адміністрування [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Кальниш, Т. М. Лозинська, В. І. Тимцуник ; Полтав. держ. 

аграр. акад. - Полтава : РВВ ПДАА, 2015. - 279 с.  

4. Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування. Збірник матеріалів / [Тимощук В.П., Добрянська Н.Л., Курінний О.В., Школьний 

Є.О. та ін.] / Заг. ред. Тимощука В.П., Курінного О.В. – Київ, 2015. – 428 с. 

5. Литвинова Л.В. Менеджмент і маркетинг електронного урядування : навч. посіб. / Л. В. Литвинова. – К. : НАДУ, 2013. – 68 с. 

6. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід [Текст] : монографія / Запоріз. 

держ. інж. акад.; за заг. ред. Сергія Чернова [та ін.]. - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 602 с. 

7. Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу : практикум / Н.С. Пінчук, Г.П. Галузинський, Н.С. Орленко ; [редкол. ф-ту О.Д. 

Шарапов (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" – К.: КНЕУ, 2011. 

– 251 с. 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

1 семестр – екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Технічне обладнання(комп’ютер), спеціалізовані прикладні ліцензійні програми 

 

 

 

 


