
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми Інституційне забезпечення публічного управління 
                                                                                                   (назва) 

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        _281 Публічне управління та адміністрування  

Галузь знань          28 Публічне управління  

 

1. Назва освітньої компоненти    Інституційне забезпечення публічного управління 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

2. Тип  основна 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150 46  44  60 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Теорія та історія публічного управління 

2. Правові засади публічного управління 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Адміністративний менеджмент 

2. Державні політики і програми 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Сутність феномену «інституціональний розвиток», зокрема 

розуміння базових понять  

1. Використовувати інструментарій громадсько-політичної участі в 

публічному управлінні, ведення політичного дискурсу та здійснення 

політичного впливу; 

2. Методологію та технологію моніторингу інституціонального 

розвитку, специфіку оцінки діяльності державних службовців у 

демократичному публічному просторі;  

2. Здійснювати моніторинг ефективності управлінської діяльності 

органів публічної влади; 

3. Норми, правила і порядок застосування технології інституційних 3. Обирати типи та методики функціонального обстеження залежно від 
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практик в публічному управлінні як інструментальних та стимулюючих 

рушіїв інституційного розвитку 

очікуваних результатів 

4.  Поняття та сутність місцевого самоврядування, склад та функції 

системи місцевого самоврядування і його специфіки в контексті 

публічної влади 

4. Демонструвати відповідальність, комунікативну компетентність у 

сфері публічного управління та адміністрування, зокрема в контексті 

міжсекторальної співпраці та взаємодії з громадянами 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Знати                                                                                                                   Вміти 

1. Процеси, що відбуваються у публічній сфері в контексті 

функціонування політичних інститутів 

1. Уміння формулювати стратегічні цілі та 

здійснювати збалансоване соціально-економічне планування розвитком 

країни, регіону, територіальної громади 

2. Механізми, методи та інструменти публічної політики 

2. Здатність до проведення реформ на основі 

застосування сучасних концепцій у сфері публічного управління, 

побудованих на організації взаємодії влади і суспільства 

3. Основні теорії та принципи, що лежать в основі функціонування 

політичних інститутів та процесів прийняття політичних рішень 

3. Уміння застосовувати знання з державної та регіональної 

політики щодо розвитку процесів публічного урядування в Україні та в 

країнах Європейського Союзу з метою розроблення практичних 

пропозицій 

4. Поняття та сутність, принципи, цілі й методи державної регіональної 

політики та політики регіонального розвитку з урахуванням реформ та 

світового досвіду 

4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності) 

 

5. Здатність використовувати знання, уміння й 

навички в галузі теорії й практики публічного управління та 

адміністрування, спрямовані на здійснення соціально-економічних 

перетворень в країні 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Формування у студентів знань щодо загальних засад, інституційного забезпечення в системі публічного управління.  

2. Розуміння інституційного забезпечення як управлінської категорії;  

3. Вивчення механізмів і моделей формування інститутів;  

4. Засвоєння особливостей стану і процесу інституційного забезпечення; 

5. Вміння використовувати отримані знання в практичній діяльності 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ 
Вид заняття Тема Знати Вміти 

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 Теоретичні основи формування і реалізації державних політик та програм 
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Лекція 1-2 

Інститут та 

інституціональні теорії: 

походження, структура, 

функції 

Сутність концепту 

«інститут», феномен 

«інституціоналізація» як 

базові поняття.. Розуміти 

роль державних інституцій у 

політичному процесі. 

Світові та вітчизняні теорії і 

концепції інституціоналізму 

вільно орієнтуватися у 

політико-правових засадах 

інституціональної 

побудови правової 

соціальної держави 

здатність розуміти основні 

теорії та принципи, що 

лежать в основі 

функціонування 

політичних 

інститутів та процесів 

прийняття політичних 

рішень 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_931_59

909737.pdf?fbclid=I

wAR2BvbN6Xbouu

vDk92jRtqje36SRd5

HBEj9GHWNJPvHI

K0uEuepdVYBWP

C0 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/11/category

/734/view/170 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/165 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/166 

 

Лекція 3-4 

Інституціональні зміни у 

пострадянських і 

постсоціалістичних 

країнах: порівняльний 

аналіз 

Методології та технології 

моніторингу 

інституціонального розвитку 

пострадянських країн. 

Специфіку оцінки діяльності 

працівників сфери 

управління у публічному 

просторі 

пострадянських і 

постсоціалістичних країнах. 

Використовувати науково-

методичні засади 

дослідження 

інституціональних змін 

постсоціалістичних країн. 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_931_59

909737.pdf?fbclid=I

wAR2BvbN6Xbouu

vDk92jRtqje36SRd5

HBEj9GHWNJPvHI

K0uEuepdVYBWP

C0 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/7/category/

734/view/430 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/11/category

/734/view/170 

 

Лекція 5-6 
Інституціональне 

середовище 

Знати особливості впливів 

політики і політичної влади 

на процеси 

інституціоналізаціі органів 

публічного управління. 

Політичні рішення: сутність, 

підготовка, прийняття і 

реалізація, їх 

взаємопов’язаність із 

процесом прийняття 

управлінських рішень. 

Враховувати зовнішні 

впливи і наслідки на цілі, 

завдання та хід 

управлінської діяльності. 

Застосовувати правила 

ведення здійснення 

політичного дискурсу. 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/165 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/166 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/11/category/734/view/170
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/11/category/734/view/170
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/11/category/734/view/170
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/166
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/166
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/166
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/7/category/734/view/430
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/7/category/734/view/430
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/7/category/734/view/430
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/11/category/734/view/170
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/11/category/734/view/170
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/11/category/734/view/170
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
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Лекція 7-8 
Інституційна структура 

органів державної влади 

Розуміти місце інституту 

права в системі публічного 

управління. 

Норми, правила і порядок 

застосування технології 

інституційних практик в 

публічному управлінні. 

Визначати та 

застосовувати нормативно-

правові механізми 

інституціоналізаціі 

та застосовувати ці норми 

до практичних 

ситуацій, в тому числі у 

процедурах 

підготовки проектів актів 

законодавства, 

укладанні 

адміністративних 

договорів та 

розробці адміністративних 

актів 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/1/category/

734/view/174 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/165 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/166 

Практичне 

заняття 1 

Інститут та 

інституціональні теорії: 

походження, структура, 

функції 

Особливості  та положення 

політичного, економічного 

та соціологічного 

інституціоналізму 

Орієнтуватися у  політико-

правових засадах 

інституціональної 

побудови правової 

соціальної держави 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/11/category

/734/view/170 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/165 

Практичне 

заняття 2 

Інституціональні зміни у 

пострадянських і 

постсоціалістичних 

країнах: порівняльний 

аналіз 

Механізм оцінювання 

інституціоналізації публічної 

політики 

Застосовувати в роботі 

механізм і компаративні 

моделі дослідження 

формування 

інституціональних 

структур 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/7/category/

734/view/430 

 

 

Практичне 

заняття 3 

Інституціональне 

середовище 

Економічні виклики і впливи 

на процеси 

інституціоналізаціі системи 

публічного управління. 

самостійно визначати 

можливості запровадження 

інноваційних підходів до 

розв’язання економічних 

територіальних проблем, 

вибирати ефективні 

варіанти рішень щодо 

інноваційного розвитку 

регіону, підготовки 

інноваційних проектів з 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/165 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/166 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/19/category

/734/view/187 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/20/category

/734/view/71 

http://www.dut.edu.ua/ru/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/1/category/734/view/174
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/11/category/734/view/170
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/11/category/734/view/170
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/11/category/734/view/170
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/7/category/734/view/430
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/7/category/734/view/430
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/7/category/734/view/430
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/166
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/166
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/166
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/19/category/734/view/187
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/19/category/734/view/187
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/19/category/734/view/187
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економічного розвитку 

територій 

Практичне 

заняття 4-5 

Інституційна структура 

органів державної влади 

Конституціоналізм, 

парламентаризм, інститут 

Президента України 

інститут судочинства та його 

структура. 

Застосовувати форми 

взаємодії 

публічно-владних 

інституцій з 

громадськими 

організаціями, 

політичними партіями та 

громадськістю, 

відповідно до вимог актів 

законодавства 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/165 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/166 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/20/category

/734/view/84 

 

Самостійна 

робота 

Інститут та 

інституціональні теорії: 

походження, структура, 

функції 

Інституціональні зміни у 

пострадянських і 

постсоціалістичних 

країнах: порівняльний 

аналіз 

Інституціональне 

середовище 

Інституційна структура 

органів державної влади 

Етапи розвитку інституту 

президента. Інститут 

Президента України: функції 

і повноваження. Виклики 

процесу інституціоналізації 

президентства в Україні. 

Інституційні проблеми 

парламентаризму в Україні. 

Інституційні перешкоди 

розвитку судочинства в 

Україні. 

Контролювати виконання 

заходів щодо 

реалізації політики у 

відповідній сфері, 

регіоні, галузі, виконання 

законодавчих і 

підзаконних актів у 

визначені терміни 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/7/category/

734/view/430 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/11/category

/734/view/170 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/165 

Розділ 2. Механізми розробки та впровадження державних політик та програм 

 Лекція 1-2 

Інституційні засади 

регіонального розвитку і 

місцевого 

самоврядування 

Сутність державної 

регіональної політики. 

Інституційні основи 

регіонального управління. 

Сучасна модель 

адміністративно-

територіального устрою. 

регіонального розвитку. 

Теоретичні та методологічні 

основи здійснення місцевого 

Здійснювати інституційне 

забезпечення державної 

регіональної політики 

розробка та практичне 

впровадження механізмів 

реалізації 

права на місцеве 

самоврядування; 

Використання чинної 

нормативно-правової бази, 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/223 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/14/category

/734/view/1093 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/14/category

/734/view/1167 

http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/166
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/166
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/166
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/7/category/734/view/430
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/7/category/734/view/430
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/7/category/734/view/430
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/11/category/734/view/170
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/11/category/734/view/170
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/11/category/734/view/170
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/223
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/223
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/223
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/1093
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/1093
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/1093
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самоврядування. враховуючи зміни в ній, а 

також сучасні підходи 

щодо реформування 

регіонального управління; 

Лекція 3-4 
Інститути виконавчої 

влади 

Способи формування і 

структурування інституту 

виконавчої влади в Україні, 

функції і повноваження 

Кабінету Міністрів України 

та Центральних органів 

виконавчої влади, 

місцевих адміністрацій. 

Вирішувати проблеми 

людських ресурсів та 

кадрового потенціалу в 

умовах адміністративної 

реформи України. 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/165 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/20/category

/734/view/84 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/19/category

/734/view/187 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/193 

Лекція 5-6 

Інституціональне 

партнерство та 

міжсекторальна 

взаємодія 

Моделі взаємодії 

громадянського суспільства і 

держави. 

Форми і способи 

громадсько-політичної 

участі в публічному 

управлінні. 

Здійснювати моніторинг 

ефективності управлінської 

діяльності органів 

публічної влади. 

 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/165 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/14/category

/734/view/1093 

Лекція 7-8 
Сучасні інституційні 

практики 

Типи та методики 

функціонального 

обстеження інститутів 

держави державних 

інституцій. 

Програмування як 

інструмент державної 

політики. Інформаційна база 

оцінювання державних 

програм 

Застосовувати на практиці 

процедуру розроблення 

державних програм та 

здійснювати їх оцінювання 

державних програм. 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/165 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/14/category

/734/view/1093 

 
Практичне 

заняття 1-2 

Інституційні засади 

регіонального розвитку і 

місцевого 

самоврядування 

Інструментарій державної 

підтримки розвитку 

місцевого самоврядування в 

Україні. 

Організовувати управління 

ресурсами регіонального 

розвитку. Залучати 

недержавні структури до 

участі в забезпеченні 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/223 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/14/category

/734/view/1167 

 

http://www.dut.edu.

http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/20/category/734/view/84
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/20/category/734/view/84
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/20/category/734/view/84
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/19/category/734/view/187
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/19/category/734/view/187
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/19/category/734/view/187
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/223
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/223
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/223
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/1167
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/1167
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/1167
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програм. 

Організовувати проведення 

виборів органів місцевого 

самоврядування. місцевого 

значення 

ua/ru/lib/18/category

/734/view/233 

 
Практичне 

заняття 3-4 

Інститути виконавчої 

влади 

Прийняття рішень за 

детермінованих умов, умов 

ризику. Особливості 

прийняття управлінських 

рішень в умовах 

недостатньої інформації і 

вигідності. 

Визначати зовнішні і 

внутрішні 

чинників впливу на 

розвиток 

парламентської діяльності 

в Україні 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_931_59

909737.pdf?fbclid=I

wAR2BvbN6Xbouu

vDk92jRtqje36SRd5

HBEj9GHWNJPvHI

K0uEuepdVYBWP

C0 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/166 

 

 
Практичне 

заняття 5-6 

Інституціональне 

партнерство та 

міжсекторальна 

взаємодія 

Моделі взаємодії 

громадянського суспільства і 

держави. 

Форми і способи 

громадсько-політичної 

участі в публічному 

управлінні. 

Здійснювати моніторинг 

ефективності управлінської 

діяльності органів 

публічної влади. 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/14/category

/734/view/1093 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/14/category

/734/view/1167 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/18/category

/734/view/233 

 

 
Практичне 

заняття 7-8 

Сучасні інституційні 

практики 

Типи та методики 

функціонального 

обстеження інститутів 

держави державних 

інституцій. 

Проведення контролю та 

моніторингу державних 

програм 

 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_931_59

909737.pdf?fbclid=I

wAR2BvbN6Xbouu

vDk92jRtqje36SRd5

HBEj9GHWNJPvHI

K0uEuepdVYBWP

C0 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/14/category

/734/view/951 

 

 
Самостійна 

робота 

Інституційні засади 

регіонального розвитку і 

місцевого 

самоврядування 

Інститути виконавчої 

Демографічний та ресурсний 

потенціал у регіонах. 

Регіональна,  економічна та 

соціальна інфраструктура 

регіону. 

Організовувати 

міжмуніципальне 

співробітництво задля 

вирішення спільних питань 

обрання узгодженого 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/13/category

/734/view/223 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/14/category

/734/view/1165 

 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/166
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/166
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/166
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/1093
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/1093
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/1093
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/1167
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/1167
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/1167
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/18/category/734/view/233
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/18/category/734/view/233
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/18/category/734/view/233
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_931_59909737.pdf?fbclid=IwAR2BvbN6XbouuvDk92jRtqje36SRd5HBEj9GHWNJPvHIK0uEuepdVYBWPC0
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/951
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/951
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/951
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/223
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/223
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/13/category/734/view/223
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/1165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/1165
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/14/category/734/view/1165
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влади 

Інституціональне 

партнерство та 

міжсекторальна 

взаємодія 

Сучасні інституційні 

практики. 

комплексу 

принципів, цілей та 

методів 

державної регіональної 

політики, 

визначення наслідків для 

регіону як 

об’єкту її впливу; 

розробка та практичне 

впровадження механізмів 

реалізації 

права на місцеве 

самоврядування 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/20/category

/734/view/84 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(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 

Рекомендовані джерела 

1. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 840 с. 

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

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

3. Державна політика : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. 

голови), Ю.П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. : НАДУ, 2014. – 448 с. 

4. Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. 

Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с. 

5. Державне управління: основи теорії, історія і практика : навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній, М.М. Іжа, Г.І. Арабаджи ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Од. регіон. ін-т держ. упр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 393 с. 

6. Інституційне забезпечення кадрової політики у публічному управлінні: місія, роль та місце Національної академії державного управління 

при Президентові України : наук. доп. / авт. кол. : Ю. В. Ковбасюк, А. І. Семенченко, Ю. П. Сурмін та ін. ; зазаг. ред. д-ра держ. упр., проф. 

Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2015. – 160 с. 

7. Концептуальні засади взаємодії політики й управління : навч. посіб. / Е.А. Афонін, Я.В. Бережний, О.Л. Валевський [та ін.] ; за заг. ред. 

В.А. Ребкала, В.А. Шахова, В.В. Голубь, В.М. Козакова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2010. – 299 с. 

8. Купрій В., Паливода Л. Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності 

9. органів влади : навч. посіб ./ Купрій В., Паливода Л. – К. : Макрос, 2011. – 200 с. 

10. Публічне управління в умовах інституційних змін: колективна монографія / За наук. редакції д. держ. упр. Р. В. Войтович та П.В. Ворони. – 
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Київ, 2018. – 475 с. 

11. Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження: навч.-наук. видан. / авт. кол. : 

В.А. Ребкало (кер.) [та ін.]. – К.; Львів : НАДУ, 2012. – 352 с 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими 

місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. 

Локальні комп’ютерні мережі, доступ до мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею 

безлімітне. 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; 

− IBM SPSS Statistics, ОСА – аналіз та узагальнення соціологічних досліджень  

- Система електронного документообiгу «АСКОД» 

- Система «ДIЛО», «АРХIВНЕ ДIЛО» 

- Парус - автоматизація процесів управління персоналом 

Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура. 

 


