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Дисципліни викладання яких забезпечує кафедра економічної теорії, 

інтелектуальної власності та публічного управління 

 

«ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛІННЯ» 

Метою дисципліни «Ефективність державного та муніципального 

управління» є ознайомлення студентів з теоретичними основами та існуючою 

практикою оцінки ефективності державного та муніципального управління в 

Україні та у світі.  

Завдання: оволодіти актуальною інформацією про принципи та 

практику побудови ефективних систем державного та муніципального 

управління в Україні та за кордоном, забезпечити здатність ефективно 

застосовувати сформовані компетенції у професійній діяльності  

Знання. В результаті засвоєння дисципліни студент має знати теорії 

ефективності державного управління; сучасні напрямки удосконалення 

державного управління.  

Вміння. В результаті засвоєння дисципліни студент має вміти критично 

оцінювати перспективи запровадження сучасних напрямків вдосконалення 

державного управління в певній галузі, оцінювати ефективність 

запроваджуваних заходів; використовувати понятійний апарат теорії 

ефективності державного та муніципального управління; оцінювати 

ефективність діяльності органів виконавчої влади, а також органів місцевого 

самоврядування. 

 

 

«ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ» 

Дисципліна «Державний фінансовий контроль» відіграє важливе 

значення у підготовці фахівців з публічного управління та адміністрування.  

В сучасних умовах значно посилюються контрольні функції керівників 

різного рівня управління, зокрема органів місцевого самоврядування за 

використанням коштів Державного та місцевих бюджетів. Вимоги зовнішніх 

кредиторів країни особливу увагу зосереджують на боротьбі з корупцією в 

системі використання бюджетних коштів. У процесі викладання дисципліни 

вирішуються такі завдання як визначення суті державного фінансового 

контролю, визначення принципів його організації, форм та методів 

проведення., реалізації результатів контролю. Після вивчення дисципліни 

студент повинен знати: систему організації державного фінансового 

контролю, форми та методи його проведення. Студент повинен вміти: 

організувати порядок проведення державного фінансового контролю; 

використовувати облікову інформацію для проведення контрольних 

процедур; оцінювати правомірність та ефективність проведення державного 

фінансового контролю; володіти методикою організації планування та 

проведення перевірок органами державного фінансового контролю; 

застосовувати в практичній роботі основні принципи державного контролю. 



Мета та цілі дисципліни: навчальна дисципліна «Державний 

фінансовий контроль» спрямована на забезпечення формування у студентів 

теоретичних знань щодо організаційних основ здійснення державного 

фінансового контролю та набуття практичного використання його 

методичних прийомів та методів в контрольно-ревізійній роботі. Оволодіння 

прийомами та способами систематизації, узагальнення, оформлення та 

реалізації результатів державного фінансового контролю є важливим 

елементом підготовки висококваліфікованих спеціалістів в галузі управління 

на різних його рівнях.  

 

 

«МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ» 

Мета вивчення дисципліни: розкрити основні теоретичні та 

методологічні засади процесу управління об`єктами права інтелектуальної 

власності, ознайомити студентів з основами інноваційної стратегії 

управління, сформувати у студентів навички практичного використання 

методів і прийомів менеджменту, на основі досвіду управління портфелем 

прав інтелектуальної власності, структурування організації з метою 

ефективного використання як внутрішніх, так і зовнішніх джерел інновацій 

реальних суб’єктів господарювання.  

Завдання (навчальні цілі) сформувати інтегральну компетентність - 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

сфері управління об’єктами права інтелектуальної діяльності або у процесі 

навчання; загальні компетентності – здатність застосовувати знання в 

професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних ситуаціях, 

уміння точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії; знання 

і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи етичних 

стандартів та здатність діяти на їх основі, навички збору і аналізу інформації 

з національних і міжнародних джерел, оцінка її достовірності, використання 

сучасних інформаційних технологій і баз даних; спеціальні компетентності 

-- вміння планувати і розробляти проекти у сфері управління 

інтелектуальною власністю, здійснювати їх інформаційне та методичне 

забезпечення через надання теоретичних знань та практичних навичок; 

уміння застосувати знання у практичній діяльності при управлінні правами 

інтелектуальної власності; здатність аналізувати економіко-правові проблеми 

та формувати правові позиції; навички логічного, критичного і системного 

аналізу документів, розуміння їх економічного характеру і значення. 

 

 

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЛОКАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ» 

Предметом навчальної дисципліни «Публічне управління локальним 

розвитком» є засвоєння закономірностей процесу управління на місцевому 

рівні як функцію місцевого самоврядування і отримання практичних навичок 



реалізації цілей, завдань та функції місцевого самоврядування на основі 

базових принципів місцевого самоврядування та сучасних управлінських 

технологій. 

 

У процесі викладання дисципліни вирішуються такі завдання: 

- визначення трансформаційної структури місцевої влади на 

самоврядних засадах;  

- встановлювати принципово нову демократичну систему публічного 

управління локальним розвитком, яка передбачає, з одного боку, розвиток 

оптимальних взаємовідносин виконавчих органів місцевих рад з 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, 

які виробляють продукцію, виконують роботи(послуги), необхідні для 

територіальної громади; 

- аналіз основних важелів забезпечення разом з центральними та 

місцевими органами виконавчої влади  реалізації державної політики щодо 

надання послуг населенню з урахуванням додержання публічних соціальних 

стандартів та публічних соціальних гарантій. 

Після 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 місцевого самоврядування управління і 

факультативні муніципальні утворення;  

– органи самоорганізації населення і порядок їх утворення; 

–  сутність та ознаки 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. 

- Студент повинен 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; 

- визначати шляхи подолання опору інноваціям; 



- аналізувати окремі форми участі населення у здійсненні місцевого 

самоврядування, розрізняти їх позитивні і негативні сторони; 

- визначати особливості адміністративно-територіального поділу 

України в історичному та сучасному етапі; 

- вільно оперувати термінологічним апаратом дисципліни; 

- застосовувати методи управлінського контролю. 

 

 

«УПРАВЛІННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ» 

Результати навчання(уміння та навички). 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: поняття, ознаки, основні категорії та принципи продовольчої 

безпеки. Продовольча безпека-основа національної безпеки держави. 

Організаційно-правове забезпечення продовольчої безпеки. Роль держави у 

підтримці вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників як засобу 

забезпечення продовольчої безпеки. Роль оптових ринків 

сільськогосподарської продукції та аграрних бірж в забезпеченні 

продовольчої безпеки. Стан галузей України, що вироблять продовольство. 

Можливості нарощування продукції на випадок надзвичайних ситуацій. 

Умови, при виконанні яких, може бути забезпечена продовольча безпека 

держави. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 

Загрози, які мають вплив на продовольчу безпеку держави. Критерії за якими 

оцінюється стан продовольчої безпеки. Стратегія забезпечення продовольчої 

безпеки в Україні. 

Вміти: визначати ефективність діючих форм і методів публічного 

управління у сфері 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.  

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. 

 

 

«ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» 

Мета вивчення дисципліни: розкрити механізм функціонування 

економіки інтелектуальної власності та комерціалізації, оцінки, обліку та 

оподаткування інтелектуального продукту.  

Завдання вивчення дисципліни: формування у студентів умінь і 

практичних навичок аналізу механізму функціонування економіки 

інтелектуальної власності, комерціалізації, оцінки, обліку та оподаткування 

інтелектуального продукту.  

Знати:  

- суть та основні складові економічної системи суспільства та етапи її 

еволюції в постіндустріальну економіку;  

- принципи функціонування економіки інтелектуальної власності.  

Розуміти:  

- особливості комерціалізації інтелектуального продукту, розвитку 

інноваційної діяльності, венчурного підприємництва, формування 

технопарків, особливості трансферу технологій.  

Вміти:  

- аналізувати стан економіки інтелектуальної власності, визначати 

проблеми й тенденції її розвитку;  

- самостійно працювати з нормативними документами, аналітичними 

матеріалами, звітностями підприємств, статистичними даними щодо аналізу 

процесів комерціалізації, оцінки, обліку та оподаткування інтелектуального 

продукту. 

 

 

«УПРАВЛІННЯ РЕФОРМАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ » 

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні теоретичних знань та 

практичних навичок прийняття рішень в системі місцевого самоврядування з 

врахуванням системного характеру взаємозв’язків, децентралізації та 

реформування державного сектору з метою забезпеченням ефективності його 

організаційного розвитку.  

Завдання вивчення дисципліни:  

- розкрити теоретичні основи реформування місцевого 

самоврядування з позицій теорії держаного управління;  

- пояснити суть, функції та завдання реформування місцевого 

самоврядування;  

- розкрити особливості процесу реформування місцевого 

самоврядування в Україні, Європейському Союзі та в світі в цілому;  



- ознайомити студентів із специфікою реформування місцевого 

самоврядування та їх наслідками у зв’язку з євроітеграційною стратегією 

розвитку крани;  

- допомогти приймати ефективність рішення в процесі практичної 

роботи.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- сутність концепцій, мету і функції реформування місцевого 

самоврядування;  

- порядок та етапи проведення реформ в Україні та світі;  

- критерії та методи економічної оцінки ефективності реформування 

місцевого самоврядування в умовах децентралізації;  

область застосування методів оцінки реформ.  

вміти:  

- оцінювати ефективність та специфіку проведення реформ в певні 

проміжки часу;  

- вибір та обґрунтування підходами та інструментарієм дослідження 

макро- та мікроекономічних систем;  

- проводити й оцінювати управлінську діяльність у частині зростання 

національного добробуту, підвищення конкурентоспроможності країни, 

забезпечення її продовольчої та економічної безпеки;  

- оптимізувати інструменти та механізми реформ в умовах 

невизначеності та підвищених ризиків.  

 

 

«ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» 

Предметом навчальної дисципліни є методика та основні засади 

захисту інформації при організації управлінсько-адміністративної діяльності 

в організаціях та установах.  

Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечення достатнього 

рівня теоретичних знань про сутність інформаційної безпеки, сформувати у 

студентів систему знань по інформаційній безпеці і захисту інформації, а 

також ознайомити студентів із загальними принципами системи захисту 

інформації, концептуальною моделлю інформаційної безпеки, видами 

забезпечення системи захисту інформації: правовим, організаційним, 

апаратним, інформаційним, програмним, математичним, лінгвістичним, 

нормативно-методичним та формування практичних навичок захисту 

інформації у процесі здійснення публічної управлінської діяльності та 

адміністрування.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: ознайомлення із 

загальнодержавними програмами та напрямками інформатизації державного 

управління; вивчення основних процесів інформаційних технологій 

забезпечення управлінської діяльності; визначення критеріїв вибору та 

застосування інформаційно-комунікаційних мереж і їх складових у 

забезпеченні управлінської та адміністративної діяльності; вивчення вимог 



щодо сучасної постановки завдань захисту інформації; визначення стратегії 

захисту інформації; ознайомлення із класифікацію і змістом загроз 

інформації; методи визначення вимог до захисту інформації; вивчення 

засобів і систем захисту інформації; методи захисту інформації в 

персональних комп’ютерах і мережах ЕОМ. 

 

 

«ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ» 

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.  

 

 

 



«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ» 

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  

 

 



«ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО» 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей для обґрунтування оптимального управлінського рішення, 

застосування системи спеціальних знань і практичних навичок з 

економічного механізму функціонування державно-приватного партнерства, 

особливостей його ресурсного забезпечення, основних принципів правового 

регулювання в даній сфері, економічних умов господарювання. 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни: 

Основні завдання дисципліни: засвоїти фундаментальні поняття 

державно-приватного партнерства як економічної категорії, принципи та 

практику його використання в реалізації проектів; навчити здобувачів 

орієнтуватися в видах і формах державно-приватного партнерства, основних 

етапах підготовки і реалізації проектів в даній сфері; розуміти роль 

інституціонального середовища в розвитку державно-приватного 

партнерства; використовувати інструментарій управління ризиками, 

інноваціями, проектами. 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі повинні: 

знати: 

- сутність державно-приватного партнерства; 

- правове регулювання державно-приватного партнерства; 

- види та форми державно-приватного партнерства; 

- інституціональне середовище для розвитку державно-приватного 

партнерства; 

- основні фази підготовки і реалізації проектів державно-приватного 

партнерства; 

- фінансування проектів у формі державно-приватного партнерства; 

- механізм державної підтримки та державних гарантій в рамках 

державно-приватного партнерства; 

- практику підтримки державно-приватного партнерства з боку 

міжнародних організацій; 

- міжнародний досвід в сфері державно-приватного партнерства. 

вміти: 

- здійснювати пошук, аналізувати нормативні документи професійної 

діяльності; 

- застосовувати економічні методи управління державним і 

муніципальним майном; 

- використовувати знання для аналізу конкретних інвестицій і 

проектів державно-приватного партнерства; 

- проводити соціально-економічну та фінансову оцінку проекту 

державно-приватного партнерства; 

- виявляти ризики та управляти ними в даній сфері. 

Вивчення державно-приватного партнерства повинно базуватися на 

знаннях, здобутих здобувачами при опануванні правових дисциплін, а також 

економічних дисциплін та менеджменту. 

 



«АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС» 

Результати навчання: 

знати: суть і принципи адміністративного права як навчальної 

дисципліни, юридичної науки та галузі права; поняття та особливості 

адміністративно-правових норм та відносин;  загальне поняття управління та 

його зміст, види управління та особливості державного управління при 

реалізації державно-виконавчої влади; конституційний статус Президента 

України; місцеві органі виконавчої влади в системі політичної організації 

суспільства;  історію виникнення, розвитку та становлення професійної 

служби в організаціях; поняття індивідуальних суб’єктів адміністративного 

права та їх правовий статус;  характеристику методів і форм управлінської 

діяльності;  адміністративно-правовий статус об’єднань громадян;  поняття 

та види адміністративно-правових режимів;  види та можливість 

застосування адміністративної відповідальності; 

вміти: вільно орієнтуватися в основних поняттях науки 

адміністративного права; творчо застосовувати чинне законодавство про 

функціонування і повноваження органів державної виконавчої влади, 

визначати шляхи його вдосконалення; вести науковий пошук нових форм і 

методів організації адміністративно-правових явищ та інституцій; вільно 

орієнтуватися в основних поняттях науки адміністративного права; творчо 

застосовувати чинне законодавство про функціонування і повноваження 

органів державної виконавчої влади, визначати шляхи його вдосконалення; 

вести науковий пошук нових форм і методів організації адміністративно-

правових явищ та інституцій; 

володіти навичками: складання адміністративних актів; 

здатен продемонструвати: розуміння чинного законодавства України, 

що регулює адміністративну відповідальність та здійснення державного 

управління; власну правову позицію з використанням посилань на 

нормативні акти; використовувати методи державного управління у 

практичній діяльності; розуміння змісту нормативних актів і застосовування 

їх норми до конкретних ситуацій та навички науково-дослідної роботи в 

сфері адміністративного права. 

Зміст навчального модуля: Поняття, властивостей та основних 

принципів державного управління. Механізм адміністративно-правового 

регулювання суспільних відносин. Правовий статус різних суб’єктів 

адміністративного права. Формати і методи державного управління. 

 

 

«ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ» 

Метою навчальної дисципліни є формування, поглиблення і 

розширення знань у здобувачів вищої освіти щодо системи антикорупційного 

законодавства, його основних положень, форм та методів протидії корупції 

тощо. 

Попередні вимоги для опанування або вибору навчальної дисципліни 



знати: 

- сутність правових дефініцій «корупція», «корупційне 

правопорушення», «неправомірна вигода», «безпосереднє підпорядкування», 

«конфлікт інтересів», «близькі особи» тощо; 

- перелік суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення; 

- перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 

корупції; 

- встановлену систему обмежень щодо використання службового 

становища суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення, а 

саме: сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; одержання 

подарунків; роботи близьких осіб; заборон для осіб, які звільнилися з посад 

або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, 

місцевого самоврядування; 

- правові засади урегулювання конфлікту інтересів; 

- тенденції розвитку суспільних відносин у сфері запобігання і 

протидії корупції тощо. 

вміти: 

- формулювати визначення основних правових категорій, що 

визначають соціально-правову природу корупції та правову природу 

корупційного правопорушення; 

- застосовувати норми чинного законодавства, що регулює 

запобігання та протидію корупції; 

- аналізувати та оцінювати інформацію про корупцію та корупційне 

діяння тощо. 

 

 

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ І ГУМАНІТАРНИМ 

РОЗВИТКОМ» 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей організаційно-управлінської, адміністративної, 

консультаційної, інформаційно-аналітичної; науково-дослідницької 

діяльності в сфері публічного управління. 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни: 

студент повинен знати: 

- основні сучасні теоретико-методологічні підходи державного 

управління; 

- особливості управлінської діяльності в різних сферах державного і 

муніципального управління; 

- основні тенденції розвитку теорії та методології сучасного 

державного і муніципального управління;  

- основні принципи і специфіку формування державної економічної 

політики. 

студент повинен вміти: 

- використовувати знання при оцінці сучасних соціально-

економічних і управлінських процесів 



- володіти основами сучасних управлінських технологій державного і 

муніципального управління. 

- використовувати наукову, навчальну та довідкову літературою, 

Інтернет-джерела з метою аналізу ефективності  економічних рішень на рівні 

суб’єктів публічного управління; 

- самостійно збирати, систематизувати та науково інтерпретувати 

економічну інформацію, економічно грамотно аргументувати свою позицію, 

в письмовій та усній формі презентувати результати своїх досліджень, брати 

участь у дискусіях та відстоювати власні погляди. 

 

 

«ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ТА ПАТЕНТНО-КОН’ЮНКТУРНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ» 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів знань та вмінь 

щодо впровадження інноваційних технологій у систему правової охорони, 

захисту та управління інтелектуальною власністю на рівні держави з 

урахування глобальних викликів та особливостей національних інтересів. 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни:  

студент повинен знати: понятійний апарат інтелектуальної власності; 

основи публічного управління; об’єкти інтелектуальної власності; основні 

технології охорони прав та економіки інтелектуальної власності, зокрема 

стандарти й об’єкти права інтелектуальної власності в Україні;  

студент повинен вміти: класифікувати інновації в публічному 

управлінні; ідентифікувати проблеми і тенденції у сфері інтелектуальної 

власності. 

 

 

«ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ» 

Мета вивчення курсу: формування у студентів сучасного 

управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі 

європейського досвіду публічного адміністрування, відповідних компетенцій 

на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування 

необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно 

здійснювати цю діяльність в умовах вітчизняного економічного та 

політичного середовища.  

Головними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична 

підготовка студентів з питань:  

− вивчення сучасних тенденцій та напрямів модернізації державного 

управління та державної служби;  

− забезпечення ефективності державного управління та стандартів 

якості на державній службі;  

− дослідження рівня та типів компетенцій, необхідних для успіху та 

поступу європейської інтеграції;  

− вивчення публічних комунікацій та відносин між органами влади, 

державними службовцями та громадянами;  



− активізації співробітництва між інституціями ЄС та регіональними й 

місцевими органами влади, а також громадянським суспільством.  

Теми курсу. Становлення та розвиток Європейського Союзу. Основні 

тенденції модернізації державного управління та інституційного розвитку 

органів влади: вітчизняний та світовий досвід. Досвід Польщі у проведенні 

адміністративної реформи. Трансформація публічного адміністрування у 

контексті формалізації європейського адміністративного простору. Основні 

види публічного адміністрування у країнах Євросоюзу: загальна 

характеристика. Правове забезпечення системи публічного адміністрування у 

Європейському Союзі. Адміністративні послуги у сфері публічного 

управління. Інспекційна діяльність суб’єктів публічної адміністрації у 

країнах Євросоюзу. Європейський досвід публічно-приватного партнерства у 

сфері адміністрування. Основи Європейського права публічного управління 

об'єктами державної власності. Особливості європейського публічного 

адміністрування в окремих сферах господарської діяльності. Правове 

забезпечення захисту прав суб’єктів господарювання у відносинах з 

органами публічної адміністрації (європейський досвід). 

 

 

«СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» 

Мета: формування теоретичних знань і практичних навичок студентів 

щодо формування, підтримки та захисту економічної безпеки. 

Завдання спрямовані на формування у студентів компетентності у 

галузі формування, підтримки та захисту високого рівня економічної безпеки 

держави, суб’єктів мікро- та макроекономічного рівня. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- сутність та систему економічної безпеки; 

- види економічної безпеки; 

- принципи забезпечення національних інтересів; 

- методи, прийоми і способи визначення рівня економічної безпеки та 

основ її захисту. 

Вміти:  

- самостійно діагностувати рівень економічної безпеки; 

- провадити аналіз і обґрунтовувати висновки про рівень економічної 

безпеки держави, галузі, підприємства; 

- визначити способи захисту економічної безпеки держави, суб’єктів 

мікро- та макроекономічного рівня.  

 

 

«ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ» 

Метою навчальної дисципліни є 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. 



Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни:  

студент повинен знати: сучасні організаційні форми здійснення 

інноваційної діяльності, її основні етапи та принципи ефективної взаємодії 

учасників; 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;  

студент повинен вміти: класифікувати інновації, визначати їх вплив на 

розвиток конкуренції та економічне зростання; обґрунтовувати напрямки 

пріоритетного розвитку з урахуванням потреб та особливостей національної 

економіки. 

 

 

«ЛІДЕРСТВО ТА ЛОБІЗМ В УПРАВЛІННІ» 

Дисципліна «Лідерство то лобізм в управлінні» є важливою складовою 

підготовки сучасних фахівців-управлінців різних рівнів адміністративної 

складової політичної системи України. Виховання лідерів сучасного типу є 

необхідною мовою та основною ціллю для університетів України. Сучасний 

менеджер, лідер виконує завдання організацій праці в усіх без винятку 

галузях ринкової економіки принципові нові методи управління засвоюються 

майбутніми фахівцями через аналіз зарубіжного досвіду, твердого знання, 

стану речей у реалізації в нашій державі реформ, інноваційних та тенденцій 

світової та вітчизняної практики. Лідерство як конструкт є ціллю і завданням 

будь якого фахівця у сфері управління. Після вивчення дисципліни студент 

потрібен знати студенту потрібно знати що лідери різних галузей суспільного 

життя доходять до вершин майстерності та найвищих управлінь через 

лобіювання інтересів певних політичних, економічних, фінансових груп з 

власними інтересами. Це є реаліями сучасного світу і нормою для більшості 

держав так званого «золотого мільярду». Управлінська система держави 

складається з певних лобіських груп які працюють у тісній співпраці. 

Студент потрібен розуміти і давати об’єктивно та вивержено оцінку цім 

реаліям працюючи у майбутньому на різних щаблях управлінських структур 

нашої держави. 

Головною метою викладання дисципліни «Лідерство та лобізм в 

управлінні» є формування у майбутніх спеціалістів лідерських якостей 

розуміння, лобістських тенденцій у світі, Європі та на вітчизняних теренах. 

Уміння аналізувати проблеми розглядати ситуацій з нестандартного куту 

зору, приймати управлінські рішення на виваженому та всебічно 

обміркованому підґрунті.  

 

 

 

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ» 



Метою навчальної дисципліни є формування у студентів знань та вмінь 

щодо впровадження інноваційних технологій у систему правової охорони, 

захисту та управління інтелектуальною власністю на рівні держави з 

урахування глобальних викликів та особливостей національних інтересів. 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни:  

студент повинен знати: понятійний апарат інтелектуальної власності; 

основи публічного управління; об’єкти інтелектуальної власності; основні 

технології охорони прав та економіки інтелектуальної власності, зокрема 

стандарти й об’єкти права інтелектуальної власності в Україні;  

студент повинен вміти: класифікувати інновації в публічному 

управлінні; ідентифікувати проблеми і тенденції у сфері інтелектуальної 

власності. 

 

 

«ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ» 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення з нормами 

законодавства про місцеве самоврядування, правовими питаннями, що 

стосуються організації та діяльності органів місцевого самоврядування.  

Основні завдання дисципліни: вивчення умов та засобів, які 

забезпечують самостійність територіальних громад, їх органів та посадових 

осіб у вирішенні питань місцевого значення, а також відповідальності в 

системі місцевого самоврядування. 

Мета вивчення дисципліни полягає в наданні допомоги студентам 

щодо розуміння місцевого самоврядування, як природного права місцевих 

жителів на самостійне вирішення питань локального значення, особливого 

виду публічної влади та специфічного інституту конституційного ладу 

України, у сприянні вихованню поваги до найважливіших муніципально-

правових інститутів, зокрема, територіальних громад, як первинних суб’єктів 

місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування. 

Студенти повинні набути навичок використовувати знання при 

вирішенні професійних завдань з питань діяльності органів місцевого 

самоврядування, орієнтуватися в системі внутрішньодержавного 

законодавства та правових стандартах, які регламентують організацію та 

діяльність суб’єктів локальної демократії України, інтерпретувати діюче 

внутрішнє законодавство та національне законодавство інших держав, а 

також міжнародно-правові акти з питань організації і функціонування 

місцевого самоврядування, вірно його застосовувати у практичній діяльності. 

Студенти повинні знати: - основні поняття, цілі, завдання і функції 

місцевого самоврядування його місце в демократичній, правовій, соціальній 

державі, громадянському суспільстві та пріоритетні напрями його 

реформування в процесі децентралізації; - структуру і зміст складових 

організаційного інституту місцевого самоврядування, основні ознаки, 

принципи, класифікації посад в органах місцевого самоврядування, 

особливості служби в органах місцевого самоврядування. 



уміти: використовувати отримані знання у про політичній діяльності, 

вільно орієнтуватись у системі нормативно-правових актів, що 

регламентують відносини у сфері місцевого самоврядування, правильно 

тлумачити та застосовувати, користуючись науковою та спеціальною 

літературою, електронними та іншими інформаційними джерелами. 

 

 

«МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» 

Головною метою викладання дисципліни «Муніципальне управління» є 

формування у майбутніх спеціалістів місцевої влади управління сучасного 

управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі публічного 

управління, уміння аналізувати проблеми, розглядати ситуацію як ціле, 

приймаючи управлінське рішення, розуміти діяльність та проблеми свого 

адміністративно-територіального утворення та організацій, які розташовані 

на території. 

Предметом навчальної дисципліни «Муніципальне управління» є 

принципи й умови сутності та головні складові частини сучасного 

муніципального управління, передбачає набуття студентами теоретичних 

знань та практичних навичок з основ ефективної управлінської діяльності 

органів місцевої влади в умовах ринкових відносин. 

У процесі викладання дисципліни вирішуються такі завдання: 

- визначення сутності муніципального управління та його місця в 

системі державного будівництва; 

- визначення реального стану муніципального управління в нашій 

країні, основних тенденцій і протиріч його розвитку; 

- аналіз основних важелів муніципального управління в умовах 

ринкової економіки; 

- розробка принципово нових методів управління муніципальними 

утвореннями і системи їх реалізації на практиці; 

- розвиток міжмуніципального самоврядування, під яким розуміється 

використання спільних коштів для вирішення спільних проблем; 

аналіз зарубіжного досвіду та його адаптація до реалій нашої держави. 

Після 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. 

Студент повинен 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;  



– аналізувати та будувати організаційні структури органів місцевої 

влади адміністративно-територіальних утворень різних рівнів; 

– давати оцінки системі муніципального управління України в 

антикризовому аспекті. 

 

 

«НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА 

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ» 

Надання якісних адміністративних послуг є невід’ємною складовою 

ефективної публічної політики на регіональному рівні, що в свою чергу 

сприяє розвитку економіки, соціальної сфери, створює умови для 

задоволення інформаційних потреб у реалізації прав громадян, їх об’єднань, 

підприємств та організацій, місцевих органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування на основі формування і використання 

інформаційних ресурсів і сучасних технологій. У зв’язку з процесами 

децентралізації, які відбуваються в Україні, виникає потреба створення 

отримання знань і надання відповідних освітніх послуг щодо функціонування 

і змісту системи надання публічних і адміністративних послуг та 

електронного урядування на території країни, області, у тому числі із 

безпосередньою участю новостворених об’єднаних територіальних громад. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування комплексу професійної компетентності, щодо 

системи надання адміністративних послуг та електронного урядування з 

використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій. 

Завдання: 

– формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та 

навичок з електронного урядування та володіння і використання системи 

надання адміністративних послуг;  

– формування навичок самостійної роботи з інформаційними 

матеріалами та ресурсами мережі Інтернет; 

– розвиток логічного та аналітичного мислення; 

– вироблення вміння застосовувати знання щодо роботи системи 

електронного урядування та системи надання адміністративних послуг для 

особистих цілей та у професійній діяльності; 

– отримання практичних навичок використання системи електронного 

урядування; 

– розуміння процесів та системи  впровадження технологій е-

урядування в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування області 

та формування системи регіональ- них електронних інформаційних ресурсів; 

– отримання навичок та знань для підтримки працездатності та 

забезпечення функціонування існуючих систем надання адміністративних 

послуг і електронного урядування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– категорійно-понятійний апарат проблематики функціонування 

системи надання адміністративних послуг та електронного урядування; 



– загальні принципи, методи та моделі надання адміністративних 

послуг та електронного урядування; 

– класифікацію, ієрархію та систему адміністративних послуг; 

– нормативно-правові засади забезпечення розвитку системи 

адміністративних послуг та електронного урядування; 

– сутність, значення та основні етапи формування системи 

адміністративних послуг та електронного урядування в Україні; 

– основні принципи, напрями і механізми трансформації системи 

адміністративних послуг в Україні у відповідності до зміни системи 

управління і законодавства; 

– організаційний механізм управління системою адміністративних 

послуг і електронного урядування в Україні. 

вміти: 

– оцінювати та аналізувати стан надання адміністративних послуг і 

електронного урядування; 

– застосовувати набуті навички в практичній діяльності щодо 

використання системи надання адміністративних послуг і електронного 

урядування; 

– оцінювати стан ведення органами державної влади та місцевого 

самоврядування електронних інформаційних ресурсів та якості і достатності 

послуг, що надаються; 

– здійснювати комплексний аналіз рівня готовності органів державної 

влади та місцевого самоврядування до впровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій та напрямів їх покращення; 

– застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі 

підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень та організації 

діяльності підприємства, організації, установи та ін. 

 

 

«ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ» 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей щодо змісту, мети та механізму функціонування публічних 

закупівель; формування практичних навиків та вмінь щодо організації та 

проведення публічних закупівель відповідно до вимог законодавства. 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни: 

студент повинен знати:  

- правові основи діяльності в органах державної влади та місцевого 

самоврядування; 

- основи публічного управління державним та регіональним 

розвитком, побудови бюджетної системи, публічних фінансів, економічної 

політики; 

 

 

 



«УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ТА ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ» 

Дисципліна «Управління соціальною та екологічною безпекою» 

забезпечує освоєння методів оцінки зовнішнього середовища підприємства з 

екологічних позицій, аналізу функціонуючих систем менеджменту, 

оцінювання екологічної діяльності підприємств, формулювання екологічної 

політики, підготовки планів і розробки екологічних програм на 

підприємствах, впровадження систем екологічного менеджменту, оцінки їх 

результативності та ефективності, ознайомити із поняттям економічної 

безпеки бізнесу, основними її видами, принципами та методологічними 

положеннями в контексті виникнення необхідності формування заходів та 

ефективної системи безпеки вітчизняного підприємства розглянути основні 

види рейдерства, які базуються на злитті, поглинанні та корпоративному 

захопленні компаній (підприємств) та організаційно-економічні заходи щодо 

його попередження, навчитися практично аналізувати конкретні ситуації і 

вирішувати поставленні завдання, що випливають із запропонованих тем 

лекційних занять та захист фінансово-майнової, інноваційної безпеки та 

економічної безпеки держави загалом. 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх управлінців 

системи знань і практичних навичок для управління усією сукупністю 

впливів підприємства на навколишнє середовище з поступовим зниженням 

ступеня таких впливів шляхом економії сировини та енергії, мінімізації 

відходів і забруднень, забезпечення безпечних умов праці персоналу, оцінки 

ступеня екологічних ризиків і формування свідомого екологічного світогляду 

як необхідного атрибуту якісно нової ідеології управління підприємством та 

оволодіння студентами теоретичних відомостей, основних понять, загальних 

принципів, категорій та методологічних положень економічної безпеки 

підприємства і підприємництва. 

 

 

«ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей для обґрунтування оптимального управлінського рішення, 

застосування системи спеціальних знань і практичних навичок з 

економічного механізму функціонування публічно-приватного партнерства 

(далі ‒ ППП) в сфері інтелектуальної власності, особливостей його 

ресурсного забезпечення, основних принципів правового регулювання в 

даній сфері, економічних умов господарювання. 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни: 

Основні завдання дисципліни: засвоїти економічні категорії в сфері 

взаємодії публічної влади і приватного бізнесу з урахуванням вітчизняного і 

зарубіжного досвіду, принципів, форм і методів публічно-приватного 

партнерства в сфері інновацій; виявити особливості механізму прийняття 

управлінських рішень в інноваційній сфері на основі ППП; набути навичок 



практичної роботи в сфері підготовки і реалізації проектів ППП в сфері 

інновацій; вміти налагоджувати комунікацію в сфері публічного управління. 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі повинні: 

знати:  

- передумови та чинники активізації інноваційної діяльності в 

контексті інтелектуально-інноваційного розвитку держави; 

- роль освіти та науки в забезпеченні інтелектуально-інноваційного 

розвитку держави; 

- особливість публічно-приватного партнерства у сфері 

інтелектуальної власності; 

- правове регулювання публічно-приватного партнерства; 

- організаційно-економічний механізм публічно-приватного 

партнерства в сфері інновацій; 

- основні завдання та призначення бізнес-інкубаторів та технологічних 

парків як ефективних засобів поліпшення інноваційного розвитку; 

- інституціональне середовище для розвитку публічно-приватного 

партнерства; 

- практику підтримки публічно-приватного партнерства з боку 

міжнародних організацій; 

- міжнародний досвід в сфері публічно-приватного партнерства. 

вміти: 

- здійснювати пошук, аналізувати нормативні документи професійної 

діяльності; 

- обґрунтовано вибирати форму партнерства; 

- проводити оцінку інноваційних проектів публічно-приватного 

партнерства, аналіз та оцінку ризиків, розраховувати фінансові показники, 

комерційну та бюджетну ефективність, вибирати джерела фінансування 

ППП; 

- формувати програму інноваційного проекту на місцевому, 

регіональному та національному рівні; 

- управляти інноваціями, проектами, ризиками. 

Вивчення публічно-приватного партнерства у сфері інтелектуальної 

власності повинно базуватися на знаннях, здобутих здобувачами при 

опануванні правових дисциплін, а також економічних дисциплін та 

менеджменту. 

 

 

«УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПРОЄКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ» 

Дисципліна «Управління державними проєктами та програмами» є 

важливою складовою підготовки докторів філософії, її місце знаходиться на 

перетині традиційних фундаментальних дисциплін та дисциплін професійної 

підготовки. Завдання вивчення дисципліни: засвоїти фундаментальні поняття 

та причинно-наслідкові зв’язки у сфері управління проєктами. Студенти 

будуть знати: способи організації управління проєктами та планування змісту 

проєкту; вимоги та умови вибору виконавців проєктів на конкурсних засадах; 



методи розрахунку матеріальних, фінансових, кадрових та інших ресурсів, 

джерела їх отримання та ефективного використання; ризики, що виникають 

при управлінні проєктами; системи контролю за виконанням проєкту; 

особливості підготовки й укладання угод на матеріально-технічне 

забезпечення проєктів. Студенти будуть вміти: виконувати фінансово- 

технічне обґрунтування проєктів; оцінювати ефективність проєкту, 

ураховуючи чинники ризику та невизначеності майбутнього; розробляти 

кошторис і бюджет проєктів з урахуванням джерел фінансування; ефективно 

контролювати хід втілення проєктів та управляти можливими змінами 

процесу. 

Мета вивчення дисципліни: набуття студентами знань методології 

проєктного менеджменту та вмінь застосовувати її на всіх стадіях життєвого 

циклу управління проєктами. 

  



Дисципліни вільного вибору викладання, яких забезпечують інші 

кафедри університету 

 

«ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО» 

Предметом дисципліни «Природоресурсне право» є положення 

нормативної бази України, навчально-наукові теоретичні положення з 

природоресурсного права, в яких відображено теоретичні основи відносин у 

сфері власності на природні ресурси, їх використання та охорона. 

Метою викладання навчальної дисципліни “ Природоресурсне право ” є 

формування у студентів знань теоретичних основ та правового регулювання 

відносин у сфері власності на природні ресурси та їх використання, охорони 

довкілля, уміння аналізувати й тлумаити инне природоресурсне 

законодавство та застосовувати еколого-правові норми на практиці. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Природоресурсне право»” 

є засвоєння нових знань щодо правової регламентації використання окремих 

природних ресурсів 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- природоресурсне законодавство, судову практику та міжнародні 

договори у сфері використання та охорони природних ресурсів: 

- основні принципи правового регулювання відносин щодо 

використання природних ресурсів: 

- специфіку права власності на природні ресурси та права 

природокористування: 

- особливості правового режиму власності та використання окремих 

природних об’єктів. 

Вміти: 

- вільно володіти понятійним апаратом. 

- надавати загальну характеристику правових відносин, що виникають 

під ас використання природних ресурсів 

- визначити способи реалізації суб’єктивних екологічних прав та 

юридичних обов’язків у сфері використання природних ресурсів 

- аналізувати і тлумачити чинне природоресурсне законодавство 

- орієнтуватися в основних тенденціях удосконалення  розвитку 

природоресурсного законодавства. 

 

 

«МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ 

ЛЮДИНИ» 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з історичними 

передумовами та сучасною системою правового захисту особи на 

міжнародному рівні; формування у студентів правничого 

світогляду, правосвідомості і правової культури правознавця, юридичного 

мислення; формування компетентності застосовувати теоретичні правничі 



знання на практиці та самостійно поглиблювати й оновлювати правничі 

знання. 

Навчальна дисципліна розкриває зміст, тлумачення та порядок 

застосування Європейської Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (ЄКПЛ). Особлива увага приділяється судовій 

практиці Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та 

прецедентному праву. 

 

 

«ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ» 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

• сприяти засвоєнню фундаментальних знань щодо правовідносин 

соціального забезпечення, формуванню вмінь і навичок застосовувати 

здобуті знання у правозастосовчій практиці;  

• підвищити методологічну культуру, сприяти інтенсифікації творчих 

зусиль студентства, розвитку їх пізнавальної діяльності, актуалізації знань;  

• формувати у студентів науковий світогляд, креативність 

(спроможність творчо реалізувати фахове та культурницьке покликання), 

правниче мислення, правосвідомість, правничу культуру, моральні та інші 

якості фахівця.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:  

• коло суспільних відносин, що становлять предмет соціального 

забезпечення;  

• чинне законодавство про соціальне забезпечення населення; уміти: 

• орієнтуватись у системі джерел соціального законодавства України та 

міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення;  

• аналізувати, узагальнювати та застосовувати норми права соціального 

забезпечення України у практичній діяльності, роз’яснювати їх зміст;  

• розрізняти відносини, що регулюються правом соціального 

забезпечення, від відносин, які регулюються іншими галузями права;  

• застосовувати норми правових актів;  

• користуватись джерелами права соціального забезпечення та 

тлумачення норм права, коментарями при вирішенні спорів;  

• складати та оформлювати документи правничого характеру з 

правовідносин соціального забезпечення; 

 

 

 

«МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ» 

Мета навчальної дисципліни: формування знань, умінь та практичних 

навичок, спрямованих на засвоєння основних сучасних концепцій здійснення 

моніторингу навколишнього природного середовища, включаючи систему 

спостереження і контролю за станом навколишнього природного середовища 

з метою розробки природоохоронних заходів, раціонального використання 

природних ресурсів і попередження кризових екологічних ситуацій, 



шкідливих або загрозливих для здоров’я людей, живих організмів і їх 

угрупувань, природних комплексів та об’єктів, оцінювання і прогнозування 

змін стану довкілля. 

Результати навчання за навчальною дисципліною: 

розуміти: 

- нормативно-правову базу України з питань моніторингу довкілля, 

універсальну схему інформаційного моніторингу забруднення 

навколишнього середовища, організацію і методики проведення 

природоохоронного моніторингу за складовими довкілля, принципи 

проведення особливих видів моніторингу довкілля, основні методи, прилади 

та апаратуру щодо здійснення цих видів моніторингу, програми та терміни 

спостереження, методи обробки даних за станом біосфери та методи 

прогнозування змін навколишнього природного середовища; 

вміти: 

- на підставі спостережень та візуалізації отриманих результатів 

оцінити екологічний стан та запропонувати рекомендації щодо оптимізації 

довкілля в цілому, так і природного компонента зокрема, контролювати 

виконання програм моніторингу окремих складових навколишнього 

природного середовища; 

- вживати заходи до повної реалізації та виконання встановлених вимог 

програм моніторингу, на підставі відповідних стандартизованих методик; 

- здійснювати спостереження на постах та пунктах; 

- у камеральних умовах документувати результати, проводити аналіз 

проб, обробляти їх та складати таблиці забруднення для їх автоматизованої 

обробки, на основі збору, систематизації, обробки, аналізу й інтерпретації 

відповідних характеристик, оцінювати якість стану природних ресурсів для 

рекомендацій щодо оптимального використання; 

- класифікувати системи моніторингу за відповідними критеріями; 

- налагоджувати систему моніторингу навколишнього середовища; 

- попереджати виникнення кризових екологічних і економічно-

господарських ситуацій та розробляти варіанти виходу з них; 

- використовувати уніфіковані методи аналізу та прогнозу властивостей 

довкілля; 

- доводити необхідність здійснення моніторингу довкілля, спираючись 

на порівняння природних і антропогенних змін стану біосфери; 

- виявляти динаміку, напрями, масштаби та причини зміни показників 

функціональної цілісності екосистем; 

- проводити розробку моделей імітаційного прогнозування і вибору 

управлінських рішень та обґрунтування інвестиційних вкладень. 

 

 

«УРБОЕКОЛОГІЯ» 

Мета навчальної дисципліни: вивчення міських соціоекосистем з 

метою їх оптимізації. 

Результати навчання за навчальною дисципліною: 



знати: 

- основні чинники, тенденції, наслідки, перспективи урбанізації та 

принципи функціонування урбаністичних систем, у тому числі особливості 

урбогенних змін компонентів ландшафту; 

- структуру міста як природно-техногенно-соціальної системи 

(урбогеосоціосистеми); 

- закономірності формування біогеоценотичного покриву 

урбаністичних систем, структуру і функції міського господарства та його 

вплив на урбанізоване довкілля; 

- принципи і засоби екологічних технологій стосовно компонентів 

урбанізованого довкілля; 

- принципи і методи формування насаджень у різних еколого-

фітоценотичних поясах комплексної зеленої зони міста; 

- принципи екологічної оптимізації урбаністичних систем та 

проектування екологічних поселень; 

вміти: 

- одержувати та візуалізувати інформацію щодо поточного стану різних 

компонентів урбанізованого довкілля; 

- використовувати знання загальної екології для дослідження стану 

об’єктів урбанізованого довкілля, оцінки впливу забруднень на живі 

організми; 

- використовувати знання урбоекології для забезпечення 

збалансованого функціонування урбаністичних систем; 

- на підставі отриманих результатів аналізу стану природних та 

техногенних компонентів урбанізованого довкілля надавати рекомендації 

щодо його оптимізації. 

 

 

«ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ З ОСНОВАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ» 

Мета навчальної дисципліни – формування знань щодо оптимального 

існування людини в екологічно безпечному навколишньому середовищі та 

збереження генофонду людської популяції, пошук шляхів гармонізації 

взаємовідносин людського суспільства з навколишнім середовищем у межах 

локальних, регіональних і глобальної соціоекосистем.  

Завданнями навчальної дисципліни є вивчення загальних 

закономірностей взаємодії людини, популяції людей з довкіллям, 

особливостей впливу факторів середовища на організм людини, напрямів 

цілеспрямованого збереження і поліпшення здоров’я населення, збереження 

оптимальних параметрів природного, культурного, техногенного 

середовища, а також оволодіння навичками дослідження демографічних, 

антропометричних, генетичних показників мінливості та адаптованості 

людських популяцій, прогнозування можливих змін у параметрах рівня 

здоров’я людей під дією зовнішніх факторів, вивчити особливості появи і 

життя людини, як виду соціуму; вивчення природносоціальні проблеми 

діяльності людини в біосфері і їх принципи; розуміння необхідності переходу 



до стійкого розвитку; розгляд сучасних методів охорони природного і 

антропогенного середовищ.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати: 

теорію і методологію екології людини; понятійно-термінологічну базу 

екології людини; взаємовідношення людини із навколишнім середовищем; 

рівні взаємовідносин між людиною і середовищем її існування; негативні 

фактори навколишнього середовища та їх вплив на життєдіяльність людини; 

вплив негативних факторів навколишнього середовища на захворюваність 

населення; правила здорового способу життя та раціонального харчування; 

методичне забезпечення соціологічних та екологічних досліджень; роль 

людини у довкіллі; еволюцію взаємодій у системі «людина-біосфера»; 

соціоекологічні закони, принципи і правила, тобто засади оптимального 

функціонування екосистем під впливом діяльності людини; методи аналізу і 

прогнозування змін довкілля і пов’язаних з ними змін соціального 

середовища; принципи природокористування. вміти: аналізувати та 

оцінювати негативний вплив на здоров’я людини чинників довкілля; 

ідентифікувати тип ситуації та оцінювати рівень небезпеки; дотримуватися 

елементарних вмінь для запобігання негативних впливів середовища; вести 

здоровий спосіб життя; визначати екологічний потенціал екосистем 

(природних і трансформованих); аналізувати демографічні фактори 

соціальної інфраструтури; оцінювати стан соціоекосистем. 

 

 

«ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ФІЗИЧНОГО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ» 
Мета дисципліни  послідовне формування фізичної культури 

особистості фахівця відповідного рівня освіти, а також формування фізичних 

здібностей студентів і вміння реалізовувати їх у соціально-професійній та 

фізкультурно-спортивній діяльності.  

Завдання дисципліни:  

 формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості 

і підготуванню її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного 

ставлення до фізичної культури;  

 формування у студентів системи знань із фізичної культури та 

здорового способу життя, необхідних в процесі життєдіяльності, навчання, 

роботи;  

 зміцнення здоров’я студентів, сприяння правильному формуванню і 

всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення 

високого рівня фізичного стану, працездатності протягом всього періоду 

навчання;  

 оволодіння системою практичних умінь і навичок занять основними 

видами та формами раціональної фізкультурної діяльності, розвиток й 

удосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей 

особистості. 



«ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ» 

Мета навчальної дисципліни – надати студентам необхідний об’єм 

знань і навчити їх використовувати на практиці загальні принципи, методи і 

прийоми формування туристських маршрутів з використанням різних засобів 

пересування, формування бізнесплану туристської фірми з реалізації 

туристичних подорожей, забезпечення реклами цих подорожей.  

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен знати:  

– методи державного регулювання туристської діяльності в Україні; – 

основні засади формування туристської політики в Україні;  

– основні законодавчі і нормативно-правові акти у сфері туризму, які 

регулюють сферу організації туристичної діяльності в Україні;  

– класифікацію туристичних турів;  

– етапи формування послуг та турів;  

– завдання гіда-екскурсовода під час туристичних подорожей;  

– етапи створення екскурсійних туристичних подорожей;  

– процес обслуговування подорожуючих під час туристичних 

подорожей;  

– основні заходи безпеки під час організації туристичних подорожей.  

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен вміти:  

– розробляти різні види туристичних маршрутів;  

– організовувати туристичні подорожі по Закарпатській області;  

– просувати туристичні тури; – організовувати туристські подорожі у 

відповідності до різних засобів пересування, що використовуються;  

– організовувати самодіяльні краєзнавчі подорожі;  

– обслуговувати подорожуючих під час туристичних подорожей;  

– розробляти екстремальні види туристичних подорожей;  

– забезпечити необхідний рівень безпеки подорожуючих. 

 

 

«СІЛЬСЬКИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ» 

Метою викладання навчальної дисципліни «Сільський та екологічний 

туризм» є формування у студентів системи теоретичних знань та практичних 

навичок для роботи в галузі сільського та екологічного туризму.  

Завдання дисципліни полягає у вивченні основних теоретичних 

положень дисципліни, а також вироблення навичок вибору нових форм та 

методів здійснення туристичної діяльності причому мінімізуючи вплив на 

природне середовище  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

- основні поняття і проблеми сільського та екологічного туризму;  

- основні напрямки розвитку екологічного туризму, основні підходи, 

принципи, методи, функції, основні категорії та інструменти предмету курсу; 

- географію екологічного туризму;  

- форми та види екологічного туризму;  

- вплив основних чинників на розвиток сільського туризму; - правові 

засади діяльності організацій сільського туризму;  



- форми організації відпочинку в селі;  

- вимоги щодо облаштування агрооселі для прийому туристів. вміти:  

- аналізувати основні чинники розвитку сільського та екологічного 

туризму;  

- характеризувати основні види та форми екологічного туризму;  

- розробляти та організовувати туристичні маршрути;  

- складати програми екологічних турів;  

- застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення конкретних 

практичних завдань у туристичній діяльності;  

- планувати і розробляти природознавчі екскурсії для екологічних 

стежок. 

 

 

«ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ» 

Метою вивчення навчальної дисципліни є розкриття змісту сучасних 

глобальних проблем, оцінка їх впливу на життя й діяльність людського 

суспільства, характеристика негативних явищ, які фіксуються на планеті 

внаслідок природних процесів та антропогенної діяльності та визначення 

шляхів їх подолання.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є – отримання 

студентами знань із сутності глобальних проблем та викликів сучасності; 

визначення тенденцій у динаміці глобальних проблем; оцінка впливу 

глобальних проблем сучасності на життєдіяльність людського суспільства, 

його розвиток та безпеку; визначення причин виникнення глобальних 

проблем, аналіз їх регіональних відмінностей та оцінка факторів 

антропогенного впливу; класифікація глобальних проблем сучасності; 

ознайомлення студентів з основними положеннями концепцій  

Нового міжнародного економічного порядку та Сталого розвитку, 

міжнародними нормативно-правовими документами з співіснування 

політичних та геоекономічних систем і охорони природного середовища 

планети; визначення можливих шляхів з подолання глобальних викликів 

сучасного світу. 

 

 

 

«ДЕРЖАВНИЙ БРЕНДІНГ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ» 

Мета дисципліни «» є надання майбутнім магістрам-міжнародникам 

ґрунтовних знань та вмінь щодо теоретичних та прикладних аспектів 

технологій брендінгу держави у системі міжнародних відносин, 

ознайомлення з особливостями реалізації брендінгових стратегій території..  

Основні цілі та завдання дисципліни «Державний брендінг в 

міжнародних відносинах» є: надати студентам знання про  

- теоретичні та прикладні аспекти технологій брендінгу у системі 

міжнародних відносин;  



- системний характер та структуру брендінгу як складової PR-

технологій;  

- типології брендінгових стратегій;  

- зарубіжний та вітчизняний досвід використання брендінгових 

технологій для формування та підвищення позотивного міжнародного іміджу 

території;  

а також сформувати вміння і практичні навички з: 

- визначення стратегії формування бренду території; 4 - застосування 

технологій брендінгу у практичній PR-діяльності;  

- вибору напрямів і тем наукових досліджень в системі міжнародних 

зв’язків з громадськістю, зокрема з державного брендінгу.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

- сутність основних понять брендінгу, відмінність брендінгу від 

споріднених видів діяльності;  

- парадигму теоретичних концепцій тенденцій розвитку технологій 

брендінгу;  

- специфіку брендінгвих стратегій та практичних програм;  

- методологію досліджень при розробці брендінгових стратегій;  

- методи та методику розробки брендінгових стратегій;  

- практику реалізації брендінгових стратегій на державному, 

зовнішньополітичному та корпоративному рівнях;  

- показники ефективності брендінгових комунікацій на національному 

та міжнародному рівнях реалізації кампанії;  

- національну практику формування бренду України у системі 

міжнародних відносин;  

- правові та нормативні акти, що регулюють діяльність відповідних 

державних органів при здійсненні бренд-комунікацій;  

- національні особливості реалізації стратегії державного брендінгу в 

різних країнах світу.  

Вміти:  

- вивчати та аналізувати іміджеву інформацію країн світу та окремих 

територій;  

- визначати та формувати оптимальній стратегії бренду території;  

- формувати оптимальні моделі комунікативної взаємодії з 

визначеними зовнішніми та внутрішніми цільовими аудиторіями; 

 - визначати оптимальні комунікативні канали поширення 

позиціонованої інформації про Україну чи про окремі області, міста;  

- готувати та поширювати іміджеві матеріали в рамках реалізації 

стратегії територіального брендінгу;  

- готувати інформацію для спеціалізованого веб-сайту, присвяченому 

просуванню позитивного міжнародного іміджу території;  

- організовувати та здійснювати оцінку ефективності комунікативних 

заходів в рамках брендінгових кампаній;  

- формувати бюджет комунікативної кампанії та окремих її складових;  



- на основі моніторингу оцінки ефективності здійснювати поточне 

корегування досягнення/недосягнення проміжних цілей бренд-кампанії. 


