
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Ефективність державного та муніципального управління 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність оцінювати ступінь ефективності публічної 

управлінської  діяльності і приймати обґрунтовані 

рішення, керуючись цілями суспільного розвитку. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінар, проєктна 

робота, проблемні заняття тощо 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

Магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Публічне управління та адміністрування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

Семестр 

Вхідні вимоги до студентів, 

які хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Якобчук В.П.,  Литвинчук І.Л., Симоненко Л.І.,   

Кравець І.В., Войтенко А.Б. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та 

публічного управління 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: суть та показники ефективності державного та муніципального 

управління, методи оцінювання результативності діяльності органів 

місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства в побудові 

концепцій і стратегій регіонального та місцевого соціально-економічного 

розвитку; ефективні інструменти реформування системи державного та 

місцевого самоврядування; показники оцінки якості процесу прийняття 

загальнодержавних та локальних управлінських рішень  щодо формування, 

розподілу і використання ресурсного потенціалу територіальних громад та 

суспільства в цілому в умовах глобалізаційних та локальних викликів. 

вміти: застосовувати систему показників оцінки ефективності 

державного управління та адміністрування в управлінні муніципальним 

розвитком та розвитком ОТГ в різних сферах та на різних рівнях; оцінювати 



ефективність стратегій, проектів, практичні рекомендації, аналітичні довідки, 

документацію, програми відповідно до існуючих стандартів і пріоритетів 

локальної смарт-спеціалізації та локальної ідентичності територіальних 

громад , застосувати для оцінки ефективності публічного управління сучасні 

інформаційні та блок-чейн технології, інноваційні методи та інструменти; 

визначати результативність процесу реалізації державно-управлінських 

рішень враховуючи загальнонаціональні та локальні пріоритети; проводити 

аналіз, моніторинг та оцінювання ефективності локальної політики, проектів 

і програм розвитку територіальних громад із застосуванням сучасних методів 

та технологій. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Загальнотеоретичні питання ефективності державного та 

муніципального управління. 

Історичні корені ідеї ефективності державного та муніципального 

управління. 

Виміри результативності те ефективності державного та 

муніципального управління. 

Ефективність використання  державного та місцевих бюджетів в 

механізмі реалізації локальної політики. Оцінка ефективності механізмів 

грошово-кредитного регулювання розвитку територіальних громад.  

Ефективність і результативність управлінських рішень в теорії і на 

практиці, при виробленні локальної політики. Аналіз вигід і витрат як метод  

оцінювання ефективності державних програм. Сутність та характеристики 

моніторингу. Сутність та характеристики оцінювання. Типи оцінювання. 

Індикатори (показники) моніторингу та оцінювання. Аналіз та інтерпретація 

даних, звітність на основі результатів. 

Міжнародна практика визначення ефективності державного та 

муніципального управління. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове. Критерії : 100 бальна шкала. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Управління суспільним розвитком 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до 

їх реалізації (креативність), мотивувати  людей та 

рухатися до спільної мети, бути лідером 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

загальна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

усі спеціальності 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Якобчук В.П., Ходаківський Є.І., Литвинчук І.Л., 

Симоненко Л.І., Довженко В.А. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та 

публічного управління 

 

Результати навчання (уміння та навички): У результаті вивчення 

дисципліни студент повинен:  

знати: що таке суспільний розвиток; теорії розвитку; політика 

суспільного розвитку та її заходи; цілі суспільного розвитку; стратегії 

суспільного розвитку, сталий розвиток, інклюзивний розвиток; теорії пост 

розвитку. 

вміти: розробляти та реалізовувати заходи програм суспільного 

розвитку, впровадження кращих зарубіжних та вітчизняних практик 

діяльності органів публічного управління та організацій в сфері суспільного 

розвитку. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Сутність категорії «сталий розвиток». Програмний документ ООН 

«Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 

2030 року». Справедливий соціальний розвиток. Сталий розвиток та 



зайнятість. Ефективне управління суспільним розвитком. Екологічна 

рівновага та розбудова стійкості. Система органів управляння суспільною 

сферою. Реформи суспільного розвитку  

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове. Критерії : 100 бальна шкала. 
 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Публічне управління економічним розвитком 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи 

до їх реалізації (креативність), мотивувати  людей та 

рухатися до спільної мети, бути лідером 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

загальна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Публічне управління та адміністрування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Якобчук В.П., Ходаківський Є.І., Литвинчук І.Л., 

Симоненко Л.І., Довженко В.А., Захаріна О.В., 

Кравець І.В., Іванюк О.В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності 

та публічного управління 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

знати: що таке економічний розвиток; теорії розвитку; політика 

економічного розвитку та її заходи; цілі економічного розвитку; стратегії 

економічного розвитку розумне зростання, стале зростання, інклюзивне 

зростання; теорії пост розвитку. 

вміти: розробляти та реалізовувати заходи програм економічного 

розвитку, впровадження кращих зарубіжних та вітчизняних практик 

діяльності органів публічного управління та організацій в сфері економічного 

розвитку. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Сутність категорії «сталий розвиток». Програмний документ ООН 

«Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 



2030 року». Справедливий соціальний розвиток. Стале економічне зростання 

та зайнятість. Ефективне управління економічним розвитком. Екологічна 

рівновага та розбудова стійкості. Система органів управляння економічною 

сферою. Реформи національної економіки  

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове. Критерії : 100 бальна шкала. 

Критерії : 100 бальна шкала. 
  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЛОКАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Публічне управління локальним розвитком 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до 

їх реалізації (креативність). Здатність до раціональної 

критики та самокритики, конструктивної реакції на 

зауваження. Здатність представляти органи публічного 

управління у відносинах з іншими державними 

органами та органами місцевого самоврядування, 

громадськими об’єднаннями, підприємствами, 

установами і організаціями незалежно від форм 

власності, громадянами та налагоджувати ефективні 

комунікації з ними.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, самостійна робота, командна робота, 

проблемні заняття, дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

281 Публічне управління та адміністрування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, 

які хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Дацій Н.В. – д.держ.упр., професор 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності 

та публічного управління  

 

Результати навчання (уміння та навички) 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: основні поняття, мету та завдання публічного управління 

локальним розвитком ; суб’єкти та об’єкти місцевого самоврядування; 

принципи місцевого самоврядування; законодавчу базу функціонування 

місцевого самоврядування; розвиток українського законодавства в сфері 

формування системи публічного управління локальним розвитком; моделі 

місцевого самоврядування; форми діяльності територіальних громад; 

виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних в містах рад; 



систему органів муніципального управління і факультативні муніципальні 

утворення; органи самоорганізації населення і порядок їх утворення; сутність 

та ознаки комунальної власності; суб’єкти та об’єкти комунальної власності; 

грошову оцінку земель та плату за землю; засади формування фінансової 

бази місцевого самоврядування, власні інвестиційні ресурси муніципалітетів; 

роль підприємницького сектора в життєдіяльності муніципалітету. 

вміти: визначати структуру і функції органів самоврядування на 

прикладі конкретного міста, району; аналізувати та будувати організаційні 

структури органів місцевої влади адміністративно-територіальних утворень 

різних рівнів; планувати індивідуальну роботу муніципального службовця; 

подолання опору інноваціям;аналізувати окремі форми участі населення у 

здійсненні місцевого самоврядування, розрізняти їх позитивні і негативні 

сторони; вільно оперувати термінологічним апаратом дисципліни. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Публічне управління в системі координат: децентралізація –місцеве 

самоврядування – демократія. 

Історичні і теоретичні джерела становлення і розвитку місцевого 

самоврядування в Україні 

Територіальна громада в політичній системі і системі місцевого 

самоврядування. 

Конституційно-правові основи місцевого самоврядування. 

Суб’єкти локального розвитку, їх компетенція і форми їх діяльності 

Факультативні муніципальні утворення 

Особливості управління муніципальними утвореннями 

Управління функціональними комплексами на локальному рівні 

Муніципальне ціноутворення і муніципальна конкуренція 

Управління комунальною власністю 

Управління локальними логістичними системами 

Особливості і проблеми земельних відносин в містах 

Управління муніципальними фінансами  

Технології прийняття локальних управлінських рішень  

Управлінська модель надання послуг на місцевому рівні 

Екстремальні ситуації: прогнозування та ліквідація їх наслідків. 

Прогнозування і ліквідація наслідків природних катастроф. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; виконання 

практичних завдань; тестування; модульна контрольна робота, залік. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Управління продовольчою безпекою  

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати 

обгрунтовані управлінські рішення з питань 

продовольчої безпеки. Вміти визначати показники 

забезпечення продовольчої безпеки на 

загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

Магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Публічне управління та адміністрування  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

Семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Войтенко А.Б. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра економічної теорії інтелектуальної власності та 

публічного управління 

 

Результати навчання(уміння та навички). 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: поняття, ознаки, основні категорії та принципи продовольчої 

безпеки. 

Вміти: визначати ефективність діючих форм і методів публічного 

управління у сфері забезпечення продовольчої безпеки. 

Короткий зміст дисципліни(перелік тем та практичних завдань) 

Продовольча безпека-основа національної безпеки держави. 

Поняття, ознаки, основні категорії та принципи продовольчої безпеки. 

Продовольча безпека та безпека продовольства. 

Вдосконалення фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектору 

як фактор покращення продовольчої безпеки України. 

Інноваційні підходи до вирішення проблеми харчування. 

Аграрне виробництво України: стан і перспективи. 



Продовольча безпека-один із аспектів забезпечення здорового способу 

життя. 

Державна політика в галузі продовольчої безпеки: актуальні проблеми, 

завдання та стратегія. 

Організаційно-правове забезпечення продовольчої безпеки. 

Застосовувати систему показників забезпечення продовольчої безпеки 

на різних рівнях. 

Оцінювати ефективність стратегій, аналітичні довідки, документацію з 

питань забезпечення продовольчої безпеки. 

Визначати результативність процесу реалізації державно-

управлінських  рішень з питань продовольчої безпеки. 

Проводити аналіз, моніторинг та оцінювання ефективності локальної 

політики щодо забезпечення продовольчої безпеки. 

Розробляти та реалізовувати заходи з питань продовольчої безпеки в 

регіоні. 

Збирати та обробляти інформацію про хід виконання завдань, 

використання ресурсів по забезпеченню продовольчої безпеки. 

Застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності та оцінювати 

чинники, що впливають на вирішення питань продовольчої безпеки. 

Результати оцінювання(форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове 

Критерії: 100 бальна шкала. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКИМ ЗДОРОВ’ЯМ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Публічне управління громадським здоров’ям 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність здійснювати професійну діяльність і 

приймати обґрунтовані управлінські рішення, 

керуючись засадами соціальної відповідальності, 

правових та етичних норм 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

загальна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Публічне управління та адміністрування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Якобчук В.П., Литвинчук І.Л., Іванюк О.В., 

Захаріна О.В., Кравець І.В., Симоненко Л.І., 

Довженко В.А. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності 

та публічного управління 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  
знати: нормативно-правову базу з охорони здоров’я, зарубіжний та 

вітчизняний досвід публічної політики й управління, а також державного 

регулювання у сфері охорони здоров’я; кадрові та інші необхідні ресурси у 

сфері охорони здоров’я для ефективного їх використання у середовищі, що 

постійно змінюється. 

вміти:  застосовувати заходи організації у сфері охорони здоров’я, 

визначати ефективність діючих форм і методів публічного управління у сфері 

охорони здоров’я за результатами аналізу програм розвитку територій, 

галузі, вітчизняного і зарубіжного досвіду їх реалізації в контексті 

європейської інтеграції, використовуючи методи порівняльного та 

інституційного аналізу; упорядковувати, збирати та обробляти інформацію 



про хід виконання завдань, використання ресурсів у сфері охорони здоров’я 

тощо. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Соціальна роль сфери охорони здоров’я. Організаційна структура 

вітчизняної системи охорони здоров’я та управління нею. Порівняльний 

аналіз зарубіжних систем охорони здоров’я населення. Підходи та методи 

аналізу європейських політик з охорони суспільного здоров’я. Напрями 

розвитку публічної політики у сфері охорони здоров’я в Україні. Теоретико-

методологічні основи вивчення громадського здоров’я. Сучасні концепції 

охорони громадського здоров’я державними засобами. Нормативно-правове 

забезпечення охорони громадського здоров’я в Україні. Соціальні засади 

формування і збереження здоров’я населення. 

Основи економіки та фінансування у сфері охорони здоров’я. Теорія і 

практика медичного страхування. Управління обмеженими ресурсами. 

Система фінансування охорони здоров’я в умовах ринку. Методи оплати 

надавачів послуг. Ціноутворення в охороні здоров’я. 

Основні принципи стратегічного управління і планування. Визначення 

пріоритетних факторів стратегії розвитку системи охорони здоров’я. 

Теоретичні та практичні засади організації і управління охороною здоров’я. 

Структура адміністративного управління організацій охорони здоров’я. 

Управління персоналом в охороні здоров’я. Європейські принципи 

управління змінами в охороні здоров’я.  

Сучасні зміни в охороні здоров’я. Сучасні підходи до управління 

якістю медичної допомоги: зарубіжний досвід. Нормативно-правове 

забезпечення якості медичної допомоги. Ліцензування, стандартизація та 

акредитація у сфері охорони здоров’я. Процес удосконалення системи якості 

у сфері охорони здоров’я.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове.  

Критерії : 100 бальна шкала. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Публічно-приватне партнерство 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Формування у слухачів системи знань про сутність і 

теоретичні засади публічно-приватного партнерства, 

його значення для розвитку суспільства та механізми 

його практичної реалізації, вмінь та навичок 

використовувати ці знання у практичній діяльності. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Публічне управління та адміністрування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Захаріна О.В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та 

публічного управління 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

знати:  
− особливості нормативно-правового забезпечення;  

− взаємодію в сфері публічно-приватного партнерства;  

− сутність та принципів публічно-приватного партнерства в контексті 

сучасного розвитку держави;  

− теоретичні та організаційні засади державного управління;  

− сутність інституціональних перетворень в економіці;  

− різні підходи до визначення англомовного терміна Public-private 

partnership;  

− сутність процесів децентралізації й передачі функцій управління 

місцевим, регіональним органам та публічній сфері;  



− сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-

економічному розвитку держави;  

− проблеми становлення державно-приватного партнерства в Україні;  

− особливості фінансування проектів публічно-приватного 

партнерства;  

− формування ефективного механізму реалізації проектів публічно-

приватного партнерства в національній інноваційній системі;  

− досвід застосування засад публічно-приватного партнерства в 

європейських країнах;  

− особливості та стратегічні пріоритеи публічно-приватне партнерство 

як інструменту сталого регіонального розвитку;  

− мати системні уявлення про структури і тенденції розвитку 

економіки;  

− розуміти розмежування понять «державно-приватне» та «публічно-

приватне партнерство», що відповідають різним рівням організації державної 

влади в країні;  

− розуміти форми реалізації механізмів взаємодії публічного та 

приватного секторів економіки;  

− розуміти інституційний підхід до дослідження механізмів взаємодії 

громадянського суспільства, влади та бізнесу.  

вміти:  
- користуватись понятійним апаратом концепції класичного і 

господарського лібералізму, інституціональної і кейнсіанської концепцій, а 

також сучасних теорій публічно-приватного партнерства (агентської теорії, 

теорії транзакційних та теорії операційних витрат; теорії неповних 

контрактів), що дозволяє вибрати відповідну українським реаліям модель 

публічно-приватного партнерства;  

- аналізувати розвиток інституту публічно-приватного партнерства, 

ідентифікувати проблеми та обґрунтовувати необхідність їх вирішення, 

добирати для цього необхідну та релевантну кількісну і якісну інформацію, 

робити обґрунтовані та неупереджені висновки на основі аналізу даних;  

- аналізувати концепції, моделі, підходи публічно-приватного 

партнерства з погляду їх практичного використання;  

- систематизувати основні чинники дієвості та ефективності публічно-6 

приватного партнерства у вітчизняних умовах, враховувати дію цих чинників 

при прийнятті рішень щодо розвитку публічно-приватного партнерства в 

Україні;  

- визначати потреби, можливості та шляхи співпраці органів публічної 

влади з приватними суб’єктами господарювання для вирішення суспільних 

проблем;  

- розробляти рекомендації та рішення щодо адаптації зарубіжного 

досвіду публічно-приватного партнерства в Україні;  

- визначати актуальні проблеми організаційно-правового забезпечення 

публічно-приватного партнерства в Україні на сучасному етапі та 

пропонувати шляхи їх вирішення;  



- аналізувати основні тенденції світового ринку публічно-приватного 

партнерства (високий потенціал даного ринку і зростаюче його визнання 

серед інвесторів; невеликий ухил убік транспортних проектів);  

- здійснювати систематизацію законодавчої бази розвинутих 

зарубіжних країн, яка регулює питання публічно-приватного партнерства, та 

визначати тенденції її удосконалення;  

- визначати стратегічні напрями розвитку ППП в Україні (реалізація 

великих інфраструктурних проектів; розвиток інноваційної інфраструктури 

країни; використання фінансового потенціалу інвестиційних, пенсійних 

фондів і приватних фірм; розвиток соціальної інфраструктури; використання 

нових форм і механізмів ППП). 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

1. Визначення та характеристики публічно-приватного партнерства  

2. Форми реалізації публічно-приватного партнерства та  

3. передумови для його створення  

4. Законодавче регулювання форм ППП в Україні: концесія, оренда, 

спільна діяльність, управління майном.  

5. Потенційні вигоди та переваги застосування механізму публічно-

приватного партнерства.  

6. Аналіз і розподіл зобов’язань та ризиків між партнерами в рамках 

публічно-приватного партнерства. 

7. Огляд окремих проектів ППП та їх вплив на місцевий соціально-

економічний розвиток.  

8. Формування, планування та впровадження проектів ППП.  

9. Практика реалізації проектів ППП в секторі водопостачання та 

водовідведення.  

10. Практика реалізації проектів ППП у секторі управління твердими 

побутовими відходами.  

11. Практика реалізації проектів ППП для покращення соціальної 

інфраструктури: охорона здоров’я, освіта, туризм.  

12. Приклади реалізації проектів ППП в інших секторах економіки.  

13. Участь приватного сектору в окремих секторах соціальної 

інфраструктури.  

14. Публічно-приватне партнерство в Європі. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінка знань студентів здійснюється за 100-баловою системою, яка 

переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної 

системи (ЄКТС – А, В, С, D, E, FX, F).  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА РЕГІОНУ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Екологічна політика регіону 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Формування вмінь щодо забезпечення ефективного 

управління еколого-техногенною безпекою, в контексті 

забезпечення реалізації державної політики у сфері 

охорони людини та природи, запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації техногенного походження, 

цивільного захисту населення і територій з врахуванням 

регіональних особливостей. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Публічне управління та адміністрування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Якобчук В. П., Довженко В.А. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та 

публічного управління 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

знати:  
- історію розвитку екологічної політики, нинішні і колишні проблеми 

довкілля;  

- основні положення екологічної політики на всіх стадіях її планування 

і реалізації;  

- особливості реалізації екологічної політики в Україні та окремих 

регіонах;  

-·теоретичні засади планування екологічної політики; 



- розуміння екологічних проблем сучасності та закономірностей 

природних процесів, функціонування екологічних систем та зміни у них під 

впливом діяльності людини; 

- державно-правові, організаційні, науково-технічні, економічні та інші 

заходи щодо забезпечення регулювання екологічно небезпечної діяльності і 

режим використання ресурсів; 

- правові та нормативні документи з питань екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій; 

- міжнародні документи з питань екологічної безпеки; 

- схему формування та класифікацію надзвичайних ситуацій з метою 

визначення реагування на відповідному рівні управління. 

вміти:  

- використовувати принципи, форми та методи управління 

раціонального природокористування; 

- передбачати наслідки згубної дії на навколишнє середовище 

непродуманої господарської діяльності людини; 

- приймати оптимальні технічні, технологічні і проектні рішення, 

направлені на підвищення екологічної безпеки; 

- використовувати нові підходи у плануванні використання природних 

ресурсів і їх збереженні; 

- вирішувати екологічні проблеми у сфері виробничої діяльності, 

структурованої навколо глобальних проблем навколишнього середовища та 

ідеї збалансованого розвитку суспільства; 

- запроваджувати інновації в галузі екологічного менеджменту; 

- розробляти структуру системи екологічного менеджменту 

підприємства (організації) з визначенням функціональної підзвітності та 

відповідальності за виконання екологічних задач; 

- визначати екологічні аспекти діяльності підприємства (організації), 

встановлювати пріоритети та розробляти програми екологічних дій; 

- застосовувати навички управління комплексними діями або 

проектами; 

- виявляти відповідальність за прийняття рішень у конкретних 

виробничих умовах; 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

1. Значення та основні положення екологічної політики  

2. Економічні теорії довкілля  

3. Цілі, критерії та принципи формування екологічної політики регіону 

4. Інструменти екологічної політики регіону 

5. Формування інституційної системи забезпечення екологічної 

політики  

6. Екологічна політика в Україні з в рахуванням регіону 

7. Європейський Союз та його роль у формуванні екологічної політики  

8. Прикладні аспекти використання інструментів екологічної політики  

9. Формування екологічної політики на рівні міст  



10. Громадськість та екологічна політика  

11. Неурядові екологічні організації та їх участь у процесах прийняття 

екологічних рішень 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінка знань студентів здійснюється за 100-баловою системою, яка 

переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної 

системи (ЄКТС – А, В, С, D, E, FX, F).  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Муніципальне управління 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність визначати показники сталого розвитку на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому 

рівнях, представляти органи публічного управління та 

налагоджувати ефективні комунікації, а також 

забезпечувати належний рівень якості управлінських 

продуктів, послуг чи процесів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, самостійна робота, командна робота, 

проблемні заняття, дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

281 Публічне управління та адміністрування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Дацій Н.В. – д.держ.упр., професор 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності 

та публічного управління  

 

Результати навчання (уміння та навички) 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: поняття системи муніципального управління; принципи, 

парадигми, закони, закономірності основ державного управління; фактори, 

що мають вплив на управлінські рішення з боку держави; систему та 

структуру муніципального управління України; регіональні напрямки 

стратегії муніципального управління в України. 

вміти:  застосовувати методи регіонального муніципального 

управління; проводити ідентифікацію системи виконавчої, законодавчої та 

судової системи в Україні та світі, оцінювати систему управлінських 

факторів; визначити регіональні напрямки і особливості стратегії системи 

муніципального управління України; давати оцінки системі муніципального 

управління України в геопросторовому аспекті. 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Управління як суспільне явище. Основні етапи розвитку системи 

муніципального управління 

Муніципальне управління і виконавча влада 

Інформаційні аспекти забезпечення муніципального управління, 

зв’язки з громадськістю. 

 Функції та структура муніципального управління 

Методи муніципального управління. Особливості і прблеми державно-

управлінської діяльності в незалежній Україні  

Проектний менеджмент в муніципальному управлінні 

Управління галузево-функціональними комплексамина території 

муніципальних утворень 

Антикризовий менеджмент в муніципальному управлінні 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; виконання 

практичних завдань; тестування; модульна контрольна робота, іспит 
 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Запобігання корупції в органах публічної влади 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність здійснювати професійну освітню діяльність і 

приймати обґрунтовані управлінські рішення в системі  

запобігання корупції в органах державної влади  

відповідно до правових   норм реалізації 

антикорупційної політики та з використанням успішного 

міжнародного досвіду. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

Магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Публічне управління та адміністрування  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

Семестр 

Вхідні вимоги до студентів, 

які хочуть обрати дисципліну 

Не має 

Викладач Якобчук В.П.,  Литвинчук І.Л., Іванюк О.В.,   

Войтенко А.Б. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та 

публічного управління 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: теоретичні основи та нормативно-правову базу запобігання 

корупції в органах державної влади в сфері реалізації  зарубіжної та 

вітчизняної антикорупційної  політики, а також інструменти державного 

управління антикорупційними діями в органах державної влади; знати 

способи застосовування кадрових, фінансових, матеріальних, 

інтелектуальних та інформаційних  ресурсів у системі запобігання корупції 

та розробці антикорупційної політики для ефективного їх використання з 

залученням нових інноваційних  технологій. 

вміти:  застосовувати заходи організації, комунікації та контролю в 

системі запобігання корупції в органах державної влади, визначати 

ефективність діючих стратегій, форм, методів та інструментів публічного 



управління у сфері запобігання корупції,  аналізувати діючі програми та 

стратегії запобігання корупції в органах державної влади, оцінювати 

вітчизняний і зарубіжний досвід  реалізації антикорупційної політики; 

упорядковувати, збирати та обробляти інформацію про хід реалізації 

антикорупційної політики. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Публічне управління в сфері національної безпеки.  

Напрями реалізації, цілі та інструменти антикорупційної політики.  

Теоретико-методологічні основи дослідження моделей 

антикорупційної політики з використанням зарубіжного досвіду та 

інформаційних технологій.  

Сучасні концепції публічного управління антикорупційними діями в 

органах державної влади.  

Вдосконалення нормативно-правового забезпечення в сфері 

антикорупційної діяльності  України. 

Основні принципи та інструменти організації антикорупційних заходів 

в Україні.  

Визначення пріоритетних факторів стратегії подолання корупції в 

Україні.   

Вдосконалення  нормативно-правової бази антикорупційної політики. 

Інструменти запобігання корупції на державній службі та в органах 

місцевого самоврядування.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове. Критерії : 100 бальна шкала. 
 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Публічне управління в сфері регіональної економіки 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати 

обґрунтовані рішення, керуючись засадами 

економічного способу мислення. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

загальна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

усі спеціальності 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Якобчук В.П., Литвинчук І.Л., Іванюк О.В., Захаріна 

О.В., Кравець І.В., Симоненко Л.І., Довженко В.А. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та 

публічного управління 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

знати: національний, регіональний та місцевий рівні економіки; базові 

основи соціально-економічного розвитку; процес прийняття економічних 

рішень щодо виробництва, розподілу і споживання ресурсів та благ в умовах 

визначеності та ризиків. 

вміти: застосовувати механізми публічного управління та 

адміністрування в економічній сфері на різних рівнях; готувати практичні 

рекомендації, аналітичні довідки, проекти документів, програми відповідно 

до існуючих стандартів і вимог щодо їх побудови, із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій, методів та інструментів; управляти процесом 

реалізації державно-управлінських рішень в економічній сфері; проводити 

аналіз, моніторинг та оцінювання державної політики, проектів і програм в 

сфері економіки із застосуванням сучасних методів та технологій. 

 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Секторальна економіка та розвиток конкуренції. Регулювання 

зайнятості та ринку праці. 

Бюджетно-податкове регулювання економіки. Державний бюджет та 

система оподаткування. Механізми грошово-кредитного регулювання 

економіки.  

Регуляторна політика в системі державного регулювання 

підприємницької діяльності. 

Ефективність і результативність рішень в теорії і на практиці, при 

виробленні державної політики. Аналіз вигід і витрат як метод  оцінювання 

ефективності державних програм. Сутність та характеристики моніторингу. 

Сутність та характеристики оцінювання. Типи оцінювання. Індикатори 

(показники) моніторингу та оцінювання. Аналіз та інтерпретація даних, 

звітність на основі результатів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове. Критерії : 100 бальна шкала. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ВІДКРИТЕ ВРЯДУВАННЯ 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Відкрите врядування 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність реалізувати процеси досягнення національних 

цілей та інтересів шляхом організації діяльності 

суб’єктів публічної сфери, у тому числі законодавчих, 

виконавчих та органів місцевого самоврядування, щодо 

формування системного наукового світогляду, 

професійної етики та загального культурного кругозору. 

Здатність контролювати своєчасність і якість виконання 

поставлених завдань впровадження сучасних методів 

діяльності органу публічної влади, дотримання 

законності в публічному управління, використання 

заходів протидії корупції та зловживань владою, а також 

використовувати інструменти електронної демократії в 

сфері публічного управління та адміністрування. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, самостійна робота, командна робота, 

проблемні заняття, дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 
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Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, 

які хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Дацій Н.В. –д.держ.упр., професор 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності 

та публічного управління  

 

Результати навчання (уміння та навички) 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: основні поняття щодо відкритого врядування; теоретичні засади 

побудови та функціонування системи відкритого врядування, основні 

тенденції його розвитку; підходи, моделі та механізми взаємодії держави, 

бізнесу та громадськості у системі відкритого врядування; систему 



інформаційних ресурсів в електронному врядуванні;принципи, методи та 

особливості побудови і функціонування органів публічної влади на засадах 

відкритого врядування. 

вміти: аналізувати діяльність органів публічної влади та визначати 

проблеми впровадження принципів і підходів відкритого врядування; 

застосовувати сучасні форми та методи співпраці органів публічної влади з 

бізнес-структурами; комплексно використовувати методи та механізми 

консультацій органів публічної влади з громадськістю, активної участі 

громадян у процесах публічного управління; розробляти рекомендації щодо 

впровадження управління, орієнтованого на результат, в органах публічної 

влади; визначати напрями удосконалення кадрового забезпечення органів 

публічної влади для впровадження відкритого врядування; володіти 

інформаційним менеджментом із використанням ресурсу знань для 

координації та командної роботи. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Сутність  відкритого врядування  

Загальна характеристика функціонування та розвитку системи 

відкритого врядування  

Оцінювання відкритого врядування  

Забезпечення прозорості діяльності органів публічної влади  

Взаємодія держави та бізнесу в форматі відкритого врядування 

Участь громадськості у виробленні та реалізації політики в публічному 

управлінні  

Впровадження результативного управління в органах публічної влади  

Управління розвитком інформаційного суспільства та відкритого 

врядування 

Доступ до публічної інформації 

Кадрове забезпечення відкритого врядування 

Законодавство у сфері відкритого врядування 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; виконання 

практичних завдань; тестування; модульна контрольна робота, залік 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Правові основи діяльності в органах державної влади та 

місцевого самоврядування  

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати 

обгрунтовані рішення, вміти генерувати нові ідеї й 

використовувати дозволені законодавством 

нестандартні підходи в їх реалізації 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна підготовка  

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

Магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Публічне управління та адміністрування  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

Семестр 

Вхідні вимоги до студентів, 

які хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Войтенко А. Б. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності 

на публічного управління  

 

Результати навчання (уміння та навички) 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: правову, територіальну та матеріально-фінансову основи 

організації та діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Загальну характеристику системи нормативно-правових 

актів, що регулюють порядок організації та діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування в Україні. Адміністративно-

територіальний устрій і територіальну основу діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування. Конституційні загальні засади, 

закріплення, організації та функціонування органів державної влади та 

місцевого самоврядування в Україні. Поняття, систему та види державних 

органів та органів  місцевого самоврядування. Сутність процесів 

децентралізації й передачі функцій управління регіональним органам влади. 



Вміти: здобути навички самостійної роботи с першоджерелами та 

довідковою літературою. Навчитися вести діалог, дискусію. Визначати 

структуру і функції органів державної влади та місцевого самоврядування на 

прикладі окремих області, міста ,району. Застосовувати методи 

регіонального, муніципального управління, оцінювати систему 

управлінських факторів. Застосовувати механізми публічного управління та 

адміністрування в роботі органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Проводити аналіз, моніторинг та оцінювання роботи органів 

державної влади та місцевого самоврядування в сфері соціально-

економічного розвитку регіону. Володіти інформаційним менеджментом із 

використання ресурсу знань для координації та командної роботи. 

Застосовувати сучасні форми та методи співпраці органів державної влади та 

місцевого самоврядування з бізнес-структурами, громадськістю, активної 

участі громадян в процесах публічного управління. 

Короткий зміст дисципліни(перелік тем та практичних завдань) 

Юридичні властивості Конституції України. 

Основні принципи конституційного ладу в Україні . 

Конституційні загальні засади закріплення, організації та 

функціонування державної влади в Україні. 

Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. 

Конституційно-правовий статус Президента України. 

Поняття виконавчої влади і система її органів. 

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої 

влади. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. 

Місцеві державні адміністрації 

Територіальна основа, принципи та система місцевого самоврядування 

в Україні. 

Організаційно-правова, матеріальна та фінансова основи місцевого 

самоврядування в Україні. 

Поняття і сутність категорії «децентралізація». 

Алгоритм добровільного об’єднання територіальних громад. 

Результати оцінювання (форми, критерії). Оцінюється робота на 

лекційних та практичних заняттях, виконання практичних завдань, 

тестування, контрольна робота, залік. Критерії: 100 бальна шкала 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Управління якістю 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи 

до їх реалізації (креативність), щодо  впровадження 

системи управління якістю ISO 9001 для органів 

місцевого самоврядування та  здатність здійснювати 

налагодження партнерських відносин із громадою.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, самостійна робота, командна робота, 

проблемні заняття, дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 
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Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Дацій Н.В. – д.держ.упр., професор 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності 

та публічного управління  

 

Результати навчання (уміння та навички) 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: значення та етапи формування управління якістю, роль 

управління якістю в системі місцевого самоврядування; класичні та нові 

методи управління якістю; призначення і структуру стандартів ISO серії 

9000; вимоги стандартів ISO серії 9000 до моделі забезпечення якості; 

методологію оцінки діяльності та результатів діяльності органів місцевого 

самоврядування за критеріями премій з якості; методологію безперервного 

вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до 

концепції (QFD); значення та процедури сертифікації системи якості та 

аудиту якості; основні форми збирання, аналізу фінансових даних, форми 

фінансової звітності про діяльність у галузі якості, рекомендовані стандартом 

ISO 9004-1; їх призначення та особливості застосування. 



вміти: виявляти чинники поліпшення якості продукції та забезпечення 

її конкурентоспроможності; аналізувати та застосовувати на практиці 

принципи, методи й правила управління якістю; розробляти політику 

комунального підприємства в галузі управління якістю; розробляти 

структуру і головні положення “Керівництва з якості”; розробляти головні 

елементи систем управління якістю за моделями стандартів ISO 9001; ISO 

9002; ISO 9003; розробляти основні елементи системи якості згідно з 

концепцією (QFD)., виконати оцінювання побудованої системи за критеріями 

європейської премії за якість; вибирати оптимальну форму збирання, аналізу 

і обробки статистичних даних про діяльність у галузі якості та 

функціонування системи якості; розробляти механізм управління економікою 

якості; проводити заходи щодо організації робіт із розробки та впровадження  

систем управління якістю відповідно до рекомендацій міжнародних 

стандартів ISO серії 9000. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Система управління якістю 

Стандарти системи управління якістю  

Організаційно-методичні основи сучасних систем управління якостю.  

Міжнародний досвід управління якістю.  

Методологічні основи управління якістю в україні.  

Базова концепція загального управління якістю.  

Основні принципи управління якістю в органах місцевого 

самоврядування  

Упровадження системи управління якістю в органах місцевого 

самоврядування 

Система якості в стандартах ISO серії 9000. 

 Статистичні методи контролю якості. 

 Інструменти управління якістю та процес розгортання  функції якості 

(QFD). 

 Витрати на якість та їх класифікація  

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; виконання 

практичних завдань; тестування; модульна контрольна робота, залік. 

 
  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Управління інтелектуальним капіталом територіальних 

громад 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність оцінювати ступінь ефективності публічної 

управлінської діяльності і приймати обґрунтовані 

рішення, керуючись цілями суспільного розвитку. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінар, проєктна 

робота, проблемні заняття тощо 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

Магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Публічне управління та адміністрування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

Семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Плотнікова М. Ф., 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності 

та публічного управління 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: сутність та механізми сталого та планомірного розвитку мережі 

поселень у сільській місцевості як стратегічних центрів формування 

продовольчої, економічної, духовної та культурної безпеки нації; 

спрямованість і можливість розвитку інтелектуального капіталу 

територіальних громад; принципи розвитку інтелектуального капіталу, його 

багаторівневу об'єктивну реальність у єдності енергій часу і простору різної 

полярності, інтенсивності і частоти коливань цілого; множинність, 

взаємодоповнюваність, універсальність реалізації функцій і завдань 

інтелектуального капіталу відповідно до умов світобудови; розуміти вектор 

розвитку енергетичного кластера з урахуванням наявного інтелектуального 

капіталу визначеної територіальної громади. 



вміти: застосовувати систему показників оцінки ефективності 

державного управління та адміністрування в управлінні інтелектуальним 

капіталом ОТГ в різних сферах та на різних рівнях; проводити системний 

аналіз, що відображає застосування системного підходу до вивчення і 

моделювання діяльності суб'єктів суспільних відносин; реалізовувати 

відносини в ОТГ через гармонізацію взаємодії людини з природними 

системами; оптимізувати ресурсний потенціал ОТГ через впровадження 

ноосфер них підходів в освіті та вихованні, органічного виробництва, 

пермакультурного дизайну, відновлюваних джерел енергії, адекватних 

методи навчання і підготовки кадрів, вдосконалення енергосистем частин в 

цілому; забезпечувати активізацію інвестиційної та інноваційної діяльності в 

ОТГ через розвиток інтелектуального капіталу в населених пунктах.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Загальнотеоретичні питання управління інтелектуальним капіталом 

територіальних громад. 

Гносеологічні основи розвитку та відтворення інтелектуального 

капіталу. 

Принципи розвитку територіальних громад в інтелектуальній 

економіці. 

Моделі та методи формування, відтворення та розвитку 

інтелектуального капіталу об’єднаних територіальних громад та механізму 

його управління. 

Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним 

капіталом об’єднаних територіальних громад. 

Нормативно-правове регулювання розвитку інтелектуального капіталу 

в умовах децентралізації. 

Оцінка ефективності управління розвитком інтелектуального капіталу 

об’єднаних територіальних громад. 

Управління територіальними громадами в умовах становлення 

ноосферної економіки. 

Ключові чинники стратегічного розвитку об’єднаних територіальних 

громад.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове. Критерії : 100 бальна шкала. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Державна інноваційна політика 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

формування у студентів знань та вмінь щодо 

забезпечення інноваційного розвитку 

економічних систем, оцінювання їхнього 

інноваційного потенціалу, обґрунтування та 

реалізації ефективних управлінських рішень з 

розвитку економіки на інноваційних засадах. 
Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні ситуації 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Публічне управління та адміністрування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

Семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Довженко В.А. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності 

та публічного управління 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх 

фахівців таких компетентностей: 

 Формувати систему знань з основ теорії інноваційного розвитку та 

процесу управління на рівні економіки країни; 

 Здатність розробляти і використовувати методологічні підходи та 

інструментарій оцінювання рівня інноваційного розвитку економіки; 

 Володіти навичками розробки і прийняття адекватних управлінських 

рішень спрямованих на інноваційний розвиток економіки; 

 Здатність удосконалювати організаційний механізм державного 

регулювання інноваційним розвитком економіки. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 



знати: 

 сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, її 

основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників; 

 методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного 

розвитку національних економік; 

 світовий досвід державної підтримки інновацій, методи та моделі їх 

державного регулювання; 

 підходи та методологію в управлінні інноваційним розвитком; 

 імперативи формування ринку наукових розробок та інноваційних 

ідей в Україні; 

 основні технології охорони прав та економіки інтелектуальної 

власності, зокрема стандарти й об’єкти права інтелектуальної власності в 

Україні; 

 комплекс заходів щодо забезпечення інноваційного розвитку 

економіки. 

вміти: 
 класифікувати інновації, визначати їх вплив на розвиток 

конкуренції та економічне зростання; 

 оцінювати стан та проблеми інноваційного розвитку, 

інновативності економіки, технологічного прогресу; 

 обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з 

урахуванням потреб та особливостей національної економіки; 

 розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

забезпечення ефективності інноваційного розвитку економіки. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань).  
Теоретичні основи управління інноваційним розвитком економіки 

Інституційно-правове забезпечення інноваційного розвитку економіки 

Інноваційна інфраструктура 

Державне регулювання та підтримка інноваційного розвитку економіки 

Державна політика інноваційного розвитку регіонів 

Вплив інтелектуальної власності на інноваційний шлях розвитку 

економіки 

Досвід інноваційного розвитку провідних індустріальних країн  

Глобальний та національний виміри інноваційного розвитку  

Результати оцінювання (форми, критерії). Результати оцінювання 

(форми, критерії). Оцінюється робота на лекційних і практичних заняттях, 

рішення поставлених завдань, модульна контрольна робота. 

Критерії : 100 бальна шкала. 
 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Інструменти та практики формування локальної 

ідентичності 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

опанування механізму регулювання соціально-

економічних відносин у первинних ланках системи 

місцевого самоврядування. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

загальна 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінари, проєктна 

робота, проблемні заняття тощо 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 
філософії) 

магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Публічне управління та адміністрування  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Якобчук В.П., Литвинчук І.Л. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності 

та публічного управління 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  
знати: фундаментальні поняття у галузі адміністративно-

територіального менеджменту, орієнтуватися у напрямах, механізмах і 

строках формування ефективної системи міcцевого самоврядування та 

територіальної організації влади;  

вміти: захищати власні права та інтереси шляхом участі у вирішенні 

питань місцевого значення за рахунок організаційної та фінансової 

самостійності територіальних громад та органів місцевого самоврядування. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

 

Сутність, структура та види ідентичності. 

Зміст та функції локальної ідентичності. 



Ресурсне забезпечення політики формування локальної ідентичності. 

Інструменти конструювання локальної ідентичності.  

Світовий досвід імплементації політики локальної ідентичності.  

Пілотні практики конструювання локальної ідентичності 

територіальних громад в контексті реформи децентралізації.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове. Критерії : 100 бальна шкала.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Публічні фінанси 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Вивчення суті та характерних ознак публічних 

фінансів, їх ролі й місця в економічній системі, засад 

фінансової політики держави та механізму її реалізації, 

сфер і ланок фінансової системи та їх взаємодії, 

засвоєння фундаментальних знань з функціонування 

фінансів та їх впливу на соціально-економічний 

розвиток суспільства. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні ситуації 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Публічне управління та адміністрування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

Семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Дема Д.І. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності 

та публічного управління 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: основні категорії публічних фінансів, принципи їх організації, 

механізм функціонування бюджетної та податкової систем, поняття системи 

муніципального управління; принципи, парадигми, закони, закономірності 

основ державного управління; фактори, що мають вплив на управлінські 

рішення з боку держави; систему та структуру муніципального управління 

України.  

вміти: застосовувати методи муніципального управління. визначити 

регіональні напрямки і особливості стратегії системи муніципального 

управління України, давати оцінки системі муніципального управління 

України в антикризовому аспекті. 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 

Тема 2.  Фінансове право і фінансова політика 

Тема 3 Податки та податкова система 

Тема 4. Бюджет та бюджетна система 

Тема 5.  Державний кредит 

Тема 6. Страхування та страховий ринок 

Тема 7. Фонди соціального страхування 

Тема 8. Фінансовий ринок 

Тема 9. Міжнародні фінанси 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове. Критерії : 100 бальна шкала. 


