
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми “ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ”

                                                                                (назва)

Освітнього рівня бакалавр

Спеціальності    281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань     28 Публічне управління та адміністрування 

1. Назва освітньої компоненти  Правові засади публічного управління
                                                                             (назва дисципліни)

2. Тип  основна, вибіркова (вказати) – основна   

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

3 90 20 30 10 - 30
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Теорія та  історія  публічного управління
2. Державні послуги та маркетинг державних  послуг
3.  Теорії соціально-економічних систем держави
4.  Основи управління фінансово-економічною діяльністю організацій

Освітні
компоненти для
яких є базовою

1. Публічне управління в умовах кризових ситуацій
2. Інституційне забезпечення публічного управління
3. Основи стратегічного управління
4. Профілактика і запобігання соціальних конфліктів
5. Менеджмент кадрових ресурсів
6. Адміністративний менеджмент
7. Організація діяльності державного службовця
8. Державні політики і програми
9. Оцінка наслідків регуляторних актів держави



10. Державно-приватне партнерство
11. Професійна компетентність державних службовців
12. Державне регулювання і громадська самоорганізація

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

Знати Вміти
1. Ефективні методи та технології ефективного засвоєння нових знань 1. Добросовісно вчитися та ефективно оволодівати сучасними знаннями
2. Свої права i обов`язки як члена суспільства, цінності громадянського 
(вiльного демократичного) суспiльства та необхідність його сталого 
розвитку,  верховенства  права, прав i свобод людини i громадянина в 
Українi

2. Реалізовувати свої права i обов`язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вiльного демократичного) 
суспiльства та необхідність його сталого розвитку,  верховенства  права, 
прав i свобод людини i громадянина в Українi

3. Моральнi, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку публічного 
управління та адміністрування, їхнього мiсця у загальнiй системi знань 
суспільство

3. Зберiгати та примножувати моральнi, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 
розвитку публічного управління та адміністрування, їхнього мiсця у 
загальнiй системi знань суспільство

4. Психологічні та управлінські технології адаптації та дії в новій 
ситуації 

4. Вмісти використовувати психологічні та управлінські технології 
адаптації та дії в новій ситуації

5. Методи пошуку, оброблення  та аналізу інформації з різних джерел 5. Відшукувати, обробляти  та аналізувати інформацію з різних джерел
6. Іноземну мову 6. Спілкуватися іноземною мовою
7.Способи комунікації з представниками інших професійних груп 
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності)

7. Спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності)

8.Основні  вимоги  щодо  вироблення  та  використання  управлінських
продуктів, послуг чи процесів

8.Забезпечувати в практичній діяльності належний рівень вироблення та
використання управлінських продуктів, послуг чи процесів

9.Нормативно-правові та морально-етичні норми поведінки
9.Забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних
норм поведінки

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

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

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

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

Компетенції відповідно до вимог роботодавців
1.Конституційно-правові  засади  та  принципи  організації  і
функціонування правової держави

1.Застосовувати  на  практиці  основні  конституційні  положення  щодо
організації державного та суспільного ладу в Україні

2.Основні конституційні права і свободи людини і громадянина
2.Застосовувати  принцип  підзвітності  та  підконтрольності  органів
публічної влади населенню в управлінській практиці
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правові засади організації та діяльності системи органів публічної 
влади в Україні
3.Механізм правового регулювання управлінських взаємозв`язків та 
міжінституційні відносини в системі публічного управління

3.Правильно визначати основні елементи правового статусу органів 
публічної влади: завдання, повноваження, межі відповідальності

4.Правові  основи  та  процедури  розробки  проектів  актів  публічної
адміністрації

4.Оцінювати  управлінські  рішення  та  дії  органів  публічної
адміністрації,  посадових  осіб  цих  органів  на  предмет  дотримання
встановленої демократичної процедури

5.Компетенцію Конституційного Суду України, адміністративних судів
та судів загальної юрисдикції

5.Визначати  підсудність  певних  категорій  справ,  зокрема  щодо
публічно-правових спорів, загальним та спеціалізованим судам

6.Види  публічної  служби,  основні  елементи  правового  статусу
державних службовців: права, обов`язки, межі відповідальності тощо

6.У  законний  спосіб  реалізовувати  права  та  виконувати  обов`язки
державного  службовця,  діючи  в  межах  функцій  та  повноважень,
визначених чинним законодавством

7.Чинні законодавчі норми щодо різних етапів проходження публічної
служби: від прийняття на цю службу до її припинення

7.Дотримуватись  правомірної  поведінки  та  демонструвати  високий
рівень правової культури у процесі  професійної діяльності в органах
публічної влади

6. Результати навчання відповідно до ОПП
1.Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування
2.Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування
3.Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу 
життя/активної громадської позиці
4.Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень
5.Знати основи електронного урядування
6.Уміти користуватися системою електронного документообігу
7.Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності
8.Володіти інструментарієм та методологією проведення iнформацiйного аналізу та ефективно їх використовувати в професійній діяльності
9.Вміти формувати iнформацiйнi ресурси та знати процеси пiдготовки iнформацiйних продуктів в професійній діяльності

Змістовний
розділ 

Вид заняття Тема Знати Вміти 
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Лекція 1 Тема 1. Принцип правової 
держави як 
конституційно- правова 
настанова

1. Конституційно-правові 
засади та принципи 
організації і функціонування 
правової держави

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
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http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456


/category/734/
view/1456

Лекція 2

Тема 2. Публічне і 
приватне право в 
публічному
Управлінні

1. Основи загальної теорії 
права, основні галузі права 
та розуміти принципи поділу
системи права на публічне та
приватне 

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456

Лекція 3

Тема 3. Правове 
підпорядкування 
публічної адміністрації 
конституційним правам і 
свободам

1. Основні конституційні 
права і свободи людини і 
громадянина

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456

Лекція 4

Тема 4. Конституційні 
засади принципу 
демократії в діяльності 
публічної адміністрації

1. Сутність принципу 
демократії та демокра-
тичних процедур 
формування органів 
публічної влади

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456

Лекція 5

Тема 5. Конституційна 
організація публічної 
влади

1. Правові засади організації 
та діяльності системи 
органів публічної влади в 
Україні

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Лекція 6 Тема 6. Правовий статус 

та повноваження 
1. Правовий статус та 
повноваження публічно-

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1

4

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456


публічно-владних 
інституцій

владних інституцій 

/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456

Лекція 7

Тема 7. Підготовка та 
узгодження актів 
публічної адміністрації

1. Правові основи та 
процедури розробки 
проектів актів публічної 
адміністрації

 http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456

Лекція 8

Тема 8. Вирішення 
публічно-правових спорів 
адміністративними судами
та Конституційним Судом 
України

1. Компетенцію 
Конституційного Суду 
України, адміністративних 
судів та судів загальної 
юрисдикції

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456

Лекція 9

Тема 9. Публічні 
службовці: поняття, види 
та правовий статус

1.Видів публічної служби, 
основних елементів 
правового статусу 
державних службовців: прав,
обов`язків, меж 
відповідальності тощо 

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Лекція 10 Тема 10. Організаційно-

правовий механізм 
проходження публічної 
служби

1.Чинні законодавчі норми 
щодо різних етапів 
проходження публічної 
служби: від прийняття на цю
службу до її припинення

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3

5

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174


/category/734/
view/1456

Семінар 1 Тема 1. Принцип правової 
держави як 
конституційно- правова 
настанова

1. Конституційно-правові 
засади та принципи 
організації і функціонування 
правової держави

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Семінар 2 Тема 2. Публічне і 

приватне право в 
публічному
Управлінні

1. Основи загальної теорії 
права, основні галузі права 
та розуміти принципи поділу
системи права на публічне та
приватне 

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Семінар 3 Тема 3. Правове 

підпорядкування 
публічної адміністрації 
конституційним правам і 
свободам

1. Основні конституційні 
права і свободи людини і 
громадянина

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Семінар 4 Тема 4. Конституційні 

засади принципу 
демократії в діяльності 
публічної адміністрації

1. Сутність принципу 
демократії та демокра-
тичних процедур 
формування органів 
публічної влади

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Семінар 5 Тема 5. Конституційна 

організація публічної 
1. Правові засади організації 
та діяльності системи 

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
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http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456


влади

органів публічної влади в 
Україні

/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Семінар 6 Тема 6. Правовий статус 

та повноваження 
публічно-владних 
інституцій

1. Правовий статус та 
повноваження публічно-
владних інституцій 

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Семінар 7 Тема 7. Підготовка та 

узгодження актів 
публічної адміністрації

1. Правові основи та 
процедури розробки 
проектів актів публічної 
адміністрації

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456

Семінар 8

Тема 8. Вирішення 
публічно-правових спорів 
адміністративними судами
та Конституційним Судом 
України

1. Компетенцію 
Конституційного Суду 
України, адміністративних 
судів та судів загальної 
юрисдикції

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Семінар 9 Тема 9. Публічні 

службовці: поняття, види 
та правовий статус

1.Видів публічної служби, 
основних елементів 
правового статусу 
державних службовців: прав,
обов`язків, меж 
відповідальності тощо 

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
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http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174


/category/734/
view/1456

Семінар 10

Тема 10. Організаційно-
правовий механізм 
проходження публічної 
служби

1.Чинні законодавчі норми 
щодо різних етапів 
проходження публічної 
служби: від прийняття на цю
службу до її припинення

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456

Практичне
заняття 1

Тема 1. Конституційна 
організація публічної 
влади

1.Використовувати в 
управлінській практиці 
статусні законодавчі акти 
щодо діяльності органів 
державної влади та органів
місцевого самоврядування

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Практичне
заняття 2

Тема 2. Правовий статус 
та повноваження 
публічно-владних 
інституцій

1.Правильно визначати 
основні елементи пра-
вового статусу органів 
публічної влади: завдання, 
повноваження, межі 
відповідальності

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Практичне
заняття 3

Тема 3. Підготовка та 
узгодження актів 
публічної адміністрації

1.Складати проекти 
нормативно-правових та 
інших розпорядчих актів 
органів публічної влади.
2.Коректно застосовувати 
норми чинного 
законодавства 
України у практичній 
управлінській діяльності

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456

Практичне Тема 4. Вирішення 1.Визначати підсудність http://www.dut
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http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456


заняття 4 публічно-правових спорів 
адміністративними судами
та Конституційним Судом 
України

певних категорій справ, 
зокрема щодо публічно-
правових спорів, загальним
та спеціалізованим судам

.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Самостійна

робота
Тема 1. Сутність 
принципу доброчесності в
адміністративній 
процедурі

1. Зміст принципу 
доброчесності в 
адміністративній процедурі

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Самостійна

робота
Тема 2. Види неправових 
форм публічного 
управління

1. Види неправових форм 
публічного управління

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Самостійна

робота
Тема 3. Роль 
Уповноваженого 
Верховної Ради України з
прав людини у 
позасудовому захисті 
прав і свобод громадян

1. Роль та завдання 
Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини 
у позасудовому захисті прав 
і свобод громадян

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Самостійна

робота
Тема 4. Громадська 
експертиза діяльності 
органів виконавчої влади

1. Процедуру та підстави для
громадської експертизи 
діяльності органів 
виконавчої влади

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
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http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174


.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Самостійна

робота
Тема 5. Механізми 
партисипативної 
демократії в публічному 
управлінні

1. Механізми 
партисипативної демократії в 
публічному управлінні

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Самостійна

робота
Тема 6. Наділення органів 
публічної влади 
повноваженнями

1. Механізми та способи 
наділення органів публічної 
влади повноваженнями

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Самостійна

робота
Тема 7. Загальні засади 
процедури прийняття та 
погодження правових 
актів

1. Загальні засади процедури
прийняття та погодження 
правових актів

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456

Самостійна
робота

Тема 8. Юрисдикція 
адміністративних судів

1. Юрисдикцію 
адміністративних судів

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Самостійна Тема 9. Особливості 1. Особливості http://www.dut
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http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456


робота адміністративної 
відповідальності 
державних службовців

адміністративної 
відповідальності державних 
службовців

.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
Самостійна

робота
Тема 10. Просування по 
службі як стадія 
проходження державної 
служби

1. Сутність просування по 
службі як стадії проходження 
державної служби

http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/1
/category/734/
view/174
http://www.dut
.edu.ua/ua/lib/3
/category/734/

view/1456
8. Мова вивчення освітньої компоненти

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

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти
Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела
1. Асоціація інститутів та шкіл з державного управління Центральної і Східної Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nispa.sk
2.  Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua/
3. Демократичні засади державного управління та адміністративне право :  монографія / [кол. авт. :  Ю. С. Шемшученко, В. Б.  Авер’янов, О. Ф.

Андрійко та ін.] ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юрид. думка, 2010. – 496 с.
4. Державне управління: підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол. : Ю. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко

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

голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К.; Дніпропетровськ: НАДУ, 2013. – Т. 2. – 324 c.
6. Енциклопедичний  словник  з  державного  управління  /  уклад.  :  Ю.  П.  Сурмін,  В. Д. Бакуменко,  А.  М.  Михненко  та  ін.  ;  за  заг.  ред.

Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.
7. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук. -ред.  колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та

ін. – К.: НАДУ, 2011. 
8. Інститут аналізу політики і стратегій, сторінка “Бібліотека” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ipas.org.ua/library
9. Кодекс адміністративного судочинства України // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 32. – Ст. 1918.
10. Конституція України. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
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http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/1456
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174
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http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/734/view/174


11. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та
ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2012. – 1128 с. 

12. Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.niss.gov.ua/ 
13. Право в державному управлінні : навч. посіб. / [С. Д. Дубенко, Т. П. Кудлай, В. І. Мельниченко, Н. Г. Плахотнюк]. – Київ : НАДУ, 2016. – 376 с.
14. Право в публічному управлінні : навч. посіб. / [Н. Г. Плахотнюк, В. І. Мельниченко, С. Д. Дубенко та ін.]. – Київ : НАДУ, 2018. – 240 с.
15. Президент України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/
16. Про  адміністративні  послуги :  Закон  України  від  06.12.2012  № 5203-VI.  –  Електронний  ресурс.  –  Режим  доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
17. Про  державну  службу :  Закон  України  від  10.12.2015  №  889-VIII.  –  Електронний  ресурс.  –  Режим  доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
18. Про  доступ  до  публічної  інформації :  Закон  України  від  13.01.2011  №  2939-VI.  –  Електронний  ресурс.  –  Режим  доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 
19. Про  Кабінет  Міністрів  України :  Закон  України  від  27.02.2014  №  794-VII.  –  Електронний  ресурс.  –  Режим  доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18
20. Про  місцеві  державні  адміністрації :  Закон  України  від  09.04.1999  №  586-XIV.  –  Електронний  ресурс.  –  Режим  доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14
21. Про  центральні  органи  виконавчої  влади :  Закон  України  від  17.03.2011  № 3166-VI.  –  Електронний  ресурс.  –  Режим  доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
22. Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської,

О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – 224 с.
23. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права : моногр. / А. А. Пухтецька. – К. : Логос, 2014. – 237 с.
24. Скрипничук В.М. Правове забезпечення державного управління. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – 556 с.
25. Стратегія реформування державного управління України на 2016–2020 роки / схв. розпорядженням Кабінету Міністрів України  від  24 черв.

2016 р. № 474-р // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 55. – Ст. 1919.
26. Угода про асоціацію між Україною, з однієї  сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії  і  їхніми

державами-членами, з іншої сторони / ратифіковано із заявою Законом  від 16 верес. 2014 р. № 1678-VII // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 75. –
Ст. 2125.

27. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kmu.gov.ua
Центр  адаптації  державної  служби до стандартів  Європейського Союзу  (сторінка  “групи аналізу політики”)  [Електронний ресурс].  –  Режим
доступу : www.center.gov.ua

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

залік
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти

Для проведення практичних занять з метою формування професійних компетенцій  зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 
використовується навчальна лабораторія “Прес-центр” № 0-12, яка оснащена сучасними комп’ютерами та програмним забезпеченням, а саме:
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− Microsoft project expert - здійснення прогнозування соціальних процесів;
− Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends-проведення та оцінка масштабних досліджень;
− MindMap,  Mindomo - інструменти для створення карт проектів та генерування інноваційних ідей;
− HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки;
− Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних;
− BM SPSS Statistics, ОСА – аналіз та узагальнення соціологічних досліджень 

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