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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

PR-ТЕХНОЛОГІЇ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни PR-технології у публічному управлінні 
Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність працювати в команді. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і письмово. Здатність 

здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних 

інформаційних ресурсів та технологій. Здатність 

застосовувати норми та правила професійного 

спілкування українською мовою, а також вміти 

налагодити комунікацію між громадянами та органами 

державної влади і місцевого самоврядування.  

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) 

бакалавр 

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 Дубовик А.В. – к.держ.упр. 

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: структуру, функції і принципи діяльності інформаційно-

комунікаційних служб в органах влади, політичних і громадських 

організаціях; методику організації та проведення основних комунікативних 

заходів; основні складові стратегічного плану PR-програми; основні процеси 

зовнішньої та внутрішньої комунікації; процедурні технології PR; техніку 

конструювання новин і форми подачі інформаційних матеріалів; як 

здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного управління та 



адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних 

норм. 

вміти: застосовувати на практиці набуті теоретичні знання; 

організовувати та проводити основні комунікативні заходи (прес-

конференції, брифінги, «круглі столи», зустрічі та ін.); складати інформаційні 

повідомлення (прес-релізи); проводити заходи реагування на критику; 

проводити опитування (анкетування) громадської думки; проводити 

моніторинг інформаційного простору; використовувати сучасні інформаційні 

та комунікаційні технології у сфері публічного управління та 

адміністрування; представляти органи публічного управління й організації, 

та презентувати для широкого загалу результати їх діяльності. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Предмет, об’єкт і основні категорії PR як науки та управлінської 

діяльності. 

Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю. 

Система масових комунікацій у суспільстві. Стратегічні комунікації. 

Стратегічне планування комунікації у публічному управлінні 

Планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю. 

Механізм взаємодії із засобами масової інформації. 

Зв’язки з громадськістю і відносини з державою. Міжнародні зв’язки з 

громадськістю (PR). 

Місце та роль зв’язків із громадськістю у публічному управлінні. 

Організаційні основи функціонування підрозділів інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю органів державної влади та 

місцевого самоврядування. 

Форми комунікацій у публічному управлінні. 

Антикризові комунікації. 

Комунікаційні механізми формування позитивного іміджу органів 

публічного управління. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; виконання 

практичних завдань; тестування; модульна контрольна робота, залік. 
 

 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Адміністративне право 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

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 Гордійчук М.В. – к.ю.н. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра правознавства 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

 сутнісні ознаки адміністративного права як галузі публічного 

права; 

 доктринальні засади виникнення, розвитку та реформування 

адміністративного права України як галузі права та науки; 

 адміністративно-правові норми та відносини; 

 особливості проходження публічної служби; 

 процедуру видання правових актів публічної адміністрації; 

 основи адміністративної відповідальності; 

 поняття та порядок надання адміністративних послуг; загальні 

засади адміністративного судочинства; 

 європейські принципи та стандарти адміністративного права; 

вміти: 



 застосовувати норми і принципи адміністративного права; 

 виявляти, попереджати та ліквідовувати умови і причини 

порушення норм адміністративного права; 

 приймати адміністративні рішення та оформлювати їх в 

індивідуально-правові акти 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Предмет і метод адміністративного права.  

Адміністративно-правові норми та відносини.  

Управління як об’єкт адміністративно-правового регулювання.  

Органи виконавчої влади – суб’єкти адміністративно-правових 

відносин.  

Об’єднання громадян та громадяни України – суб’єкти 

адміністративно-правових-відносин.  

Форми управлінської діяльності.  

Юридичні акти управління. Методи управління.  

Адміністративний процес.  

Законність та дисципліна у сфері публічної влади. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; виконання 

практичних завдань; тестування; модульна контрольна робота. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Адміністративні послуги в системі публічного 

управління 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність приймати обґрунтовані рішення та 

використовувати сучасні комунікаційні технології.  

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) 

бакалавр 

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 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: сутність, основні завдання, принципи та складові елементи 

державної політики в сфері публічного управління процесом надання 

адміністративних послуг органами державної влади та місцевого 

самоврядування; зміст адміністративних послуг, роль в публічному 

управлінні; нормативно-правове регулювання процесу надання 

адміністративних послуг; основні стандарти, порядок та етапи процесу 

організації надання адміністративних послуг; основи державної політики в 

сфері електронного урядування; етапи впровадження елементів електронного 

урядування, основні інструменти; 

вміти: оцінювати та аналізувати стан надання адміністративних послуг 

органами державної влади та місцевого самоврядування; 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. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Конституційні засади надання адміністративних послуг в Україні.  

Поняття адміністративних і соціальних послуг, їх класифікація. 

Необхідність адміністративних і соціальних послуг, а також системи владних 

інститутів як системи надання цих послуг. Види послуг, підходи до 

класифікації, порядок отримання.  

Соціально-економічна сутність адміністративних послуг. Забезпечення 

доступу споживача до адміністративних і соціальних послуг, інструментарій 

для пошуку і вибору послуги, яка відповідає потребі споживача.  

Законодавче регулювання порядку і стандартів надання 

адміністративних послуг. Основні критерії оцінки якості надання 

адміністративних послуг. Загальні стандарти державних послуг Критерії 

оцінки якості послуг, їх обґрунтування.  

Впровадження електронного урядування: світовий досвід та стан в 

Україна. Основні підходи та моделі до побудови електронного уряду. 

Особливості побудови порталів адміністративних послуг Україні.  

Інформаційна інфраструктура електронного урядування. Система 

електронного документообігу: робота з електронними документами. 

Концепція, архітектура, складові та завдання інфраструктури електронного 

урядування.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії).  

Форми оцінювання: поточне та підсумкове. Критерії: 100-бальна 

шкала. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Антикризове управління в органах публічної 

влади  

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 

виконавчих органів та органів місцевого 

самоврядування. Здатність формування механізмів 

антикризового управління в органах публічної влади 

що потребує певної адаптації методів та методик 

прогнозування та подолання криз.  

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) 

бакалавр 

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: класифікацію та циклічність кризових явищ; характерні 

особливості кризових явищ в Україні; методи прогнозування кризових явищ; 

принципи управління в кризових ситуаціях; особливості кадрового 

управління  в кризових ситуаціях 

вміти: виявляти антикризові технології, які спрямованих на усунення 

причин кризових явищ у системі публічного управління на основі оптимізації 

взаємодії між громадянським суспільством, владою та бізнесом; розробляти і 



реалізовувати ефективні механізми антикризового управління соціально-

економічними процесами з урахуванням ресурсних обмежень; застосування 

різноманітних наукових підходів щодо антикризового управління. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Концептуальні підходи до формування системи антикризового 

управління в органах державної влади та місцевого самоврядування 

Заходи державного антикризового регулювання 

Кризи у державному управлінні: виникнення, розвиток, подолання 

Механізми антикризового управління в органах державної влади та 

місцевого самоврядування. 

Стратегія і тактика антикризового управління 

Особливості кадрового управління в кризових ситуаціях 

Технологія антикризового управління 

Ризики в антикризовому управлінні 

Управління в кризовій ситуації. 

Рекомендації щодо формування антикризової стратегії регіональних 

органів влади 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; виконання 

практичних завдань; тестування; модульна контрольна робота, залік. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
  

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Безпека життєдіяльності територіальних громад 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

формування цілісних, систематизованих знань що 

формують здоров’язберігаючий рівень культури 

безпеки, як сукупності способів і прийомів організації, 

реалізації та поступу безпеки людської 

життєдіяльності в територіальних громадах, способів 

безпечного людського буття і реалізується в ідеології 

«людини безпеки» з ризик-орієнтованим мисленням. 

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) 

бакалавр 

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 Якобчук В.П. 

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:  

- визначення і тлумачення основних понять; 

- про ризик-орієнтований підхід у прийнятті рішень щодо вчинку 

особистості в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику 

відповідно до ідеології «людини безпеки»; 

- про негативний вплив різного роду небезпек на життя та здоров’я 

людини у сферах її життєдіяльності та співіснування в межах територіальних 

громад; 

- методи, засоби і заходи захисту від різного роду небезпек в межах 

територіальних громад; 



- систему законодавчих актів з безпеки життєдіяльності та охорони 

праці; 

вміти:  

- застосовувати соціально-економічні, організаційні, технічні та 

лікувально-профілактичні заходи і засобів, які забезпечують збереження 

здоров’я та життя людини у сферах її життєдіяльності у критичних і 

надзвичайних ситуаціях та наукову організацію праці територіальної 

громади; 

- застосовувати теоретичні знання для розв’язування практичних 

життєвих задач щодо забезпечення вимог безпеки життєдіяльності та 

охорони праці учасників освітнього процесу в межах науково-обґрунтованих 

критеріїв прийнятного ризику; 

- робити висновки. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 

Організація і державне управління безпекою життєдіяльності 

територіальних громад 

Культура безпеки у сферах життєдіяльності територіальних громад 

Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій на території 

територіальних громад 

Основні принципи надання першої долікарської допомоги 

Теоретичні основи охорони праці 

Закони і нормативи охорони праці 

Державне управління та організація охорони праці в Україні 

Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії 

Основи техніки безпеки на території громад 

Основи пожежної безпеки 

 

Результати оцінювання (форми, критерії).  

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; виконання 

практичних завдань; тестування; модульна контрольна робота, залік. 

 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

БЕЗПЕКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Безпека інтелектуальної власності  
Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність здійснювати професійну діяльність і 

приймати обґрунтовані рішення, керуючись основами 

безпеки інтелектуальної власності 

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) 

Бакалавр  

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Публічне управління та адміністрування  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

Семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

 

Викладач Без обмежень  

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 безпеки інтелектуальної власності як складової 

національної економічної безпеки; інституційні умови та принципи 

управління безпекою інтелектуальної власності; основні організаційно-

економічні механізми захисту інтелектуальної власності на рівні держави; 

сутність і складові безпеки інтелектуальної власності підприємства; поняття 

комерційної таємниці; загрози та ризики для безпеки об’єктів права 

інтелектуальної власності підприємства; види страхування інтелектуальної 

власності. 

вміти: ідентифікувати внутрішні та зовнішні загрози, виявляти ризики 

безпеки інтелектуальної власності на рівні держави та підприємства; 

виявляти потенційні шляхи втрати об’єктів інтелектуальної власності 

підприємства; враховувати специфіку управління безпекою за фазами 

життєвого циклу об’єктів інтелектуальної власності; ідентифікувати 



відомості, що складають комерційну таємницю; розробляти систему заходів 

щодо захисту комерційної таємниці; визначати найбільш ефективний вид 

патенту для захисту об’єктів права інтелектуальної власності; приймати 

управлінські рішення щодо вибору механізмів захисту об’єктів 

інтелектуальної власності підприємства. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Безпека інтелектуальної власності як складова національної 

економічної безпеки. Безпека інтелектуальної власності в системі 

національної економічної безпеки. Загрози та ризики національної безпеки у 

сфері інтелектуальної власності. Забезпечення національної безпеки у сфері 

інтелектуальної власності 

Система та механізми убезпечення інтелектуальної власності 

суб’єктів господарювання. Безпека інтелектуальної власності підприємства. 

Безпека інтелектуальних трудових ресурсів підприємства та руху знань. 

Захист комерційної таємниці на підприємстві. Убезпечення об’єктів права 

інтелектуальної власності. Страхування об’єктів інтелектуальної власності. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: поточне та 

підсумкове. Критерії : 100 бальна шкала. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ДЕМОКРАТІЯ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Демократія: від теорії до практики  

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Загальна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Усі спеціальності 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

Семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень. 

Викладач Кравчук І. І., Ляшенко Р. Д., Німко О. Б.,  

Стрільчук В. А. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра правознавства 

 

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

знати:  

поняття «демократія» і підходи до його визначення; 

місце і роль влади та громадянина в умовах демократії, їхню 

взаємодію; 

права людини, механізми захисту прав людини і роль, яку відіграє 

громадянське суспільство у моніторингу діяльності уряду та співпраці з ним; 

способи, через які громадянське суспільство допомагає громадянам 

індивідуально чи колективно досягати цілей. 

вміти: 

критично мислити; 

приймати поінформовані і відповідальні рішення; 



аналізувати та оцінювати інформацію; 

обговорювати складні питання, враховувати різні точки зору; 

усвідомлювати роль упереджень, а також оцінювати надійність джерел 

інформації; 

працювати спільно з іншими, проявляти лідерські якості; 

будувати ефективні і раціональні аргументи. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Модуль 1. Демократія  
Змістовний модуль 1. Демократичне суспільство та права людини 

Тема 1. Філософські засади демократичного врядування 

Тема 2. Права людини 

Тема 3. Конституціоналізм, ліберальна демократія та Україна 

Тема 4. Система демократії в Україні та механізм її реалізації 

Модуль 2. Громадянське суспільство 

Змістовний модуль 2. Громадянське суспільство та демократичні 

цінності 

Тема 5. Характеристики громадянського суспільства 

Тема 6. Роль громадянського суспільства в демократичних реформах у 

східній Європі. Виклики для громадянського суспільства 

Тема 7. Громадянськість та демократія 

Тема 8. Активне громадянське населення 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; виконання 

практичних завдань; тестування; модульна контрольна робота. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ГЛОБАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Глобальні інститути та стандарти якості 

публічного управління 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК01. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК04. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК09. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК13. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів діяльності). 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

усі спеціальності 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Кравець І.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: Результати навчання (уміння та навички):  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: основні міжнародні та світові інститути з публічного 

управління, характер діяльності глобальних інститутів з публічного 

управління;. термінологію щодо основних понять і категорій  та стандартів у 

сфері управління якістю; особливості управління якістю на рівні держави та 

організацій; питання впливу якості в контексті сталого розвитку, 



класифікації стандартів якості в публічному управлінні; правове 

забезпечення управління якістю на національному та міжнародному рівні. 

вміти: орієнтуватися в характері діяльності глобальних інститутів з 

публічного управління; визначати можливі напрями та механізми співпраці з 

глобальними інститутами та школами з публічного управління; виявляти 

чинники поліпшення якості управління та надання публічних послуг; 

аналізувати та застосовувати на практиці принципи, методи й правила 

управління якістю; проводити заходи щодо організації, розробки та 

впровадження систем управління якістю відповідно до рекомендацій 

міжнародних стандартів ISO серії 9000. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Глобальні підходи до публічного управління я науки.  

Глобальні інститути публічного управління та адміністрування. 

Якість як категорія та об’єкт управління. 

Процес управління якістю та інструменти її контролю. 

Державна політика у сфері якості. 

Міжнародні та державні стандарти серії ISO 9000. 

Еволюція методів управління якістю та тотальний менеджмент якості. 

Інструменти управління якістю та процес розгортання функції якості 

QFD.  

Сертифікація систем якості організацій. 

Світовий досвід управління якістю публічних послуг. 

Послідовність розвитку методів і підходів до управління якістю в світі. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях, виконання і 

презентації творчих робіт; підсумковий контроль засвоєння знань у формі 

заліку. 
 

  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ДЕРЖАВНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ   
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Державне екологічне регулювання 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Формування у студентів стійких знань стосовно 

сучасних систем екологічного менеджменту, 

підготовка до практичного застосування цих знань у 

державних установах та на підприємствах 

регіонального й локального рівнів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна  

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Словесні (розповідь-пояснення, бесіда, лекція, дискусія 

тощо), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні 

(досліди, вправи, лабораторні та практичні роботи, 

твори, реферати), репродуктивний, проблемно-

пошуковий, пояснювально-ілюстративний, 

дослідницький, перевірка та оцінювання знань, умінь і 

навичок та ін. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

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 Ходаківський Є.І., Довженко В.А., Пугачова Н.С.,  

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Економічної теорії, інтелектуальної власності та 

публічного управління 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

уміти: використовувати фундаментальні екологічні, в т.ч. 

радіоекологічні, закономірності у професійній діяльності. 

Знати новітні методи та інструментальні засоби радіоекологічних 

досліджень, методи та засоби математичного і геоінформаційного 

моделювання. 

Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи 

для вироблення стратегії прийняття рішень. 



Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів 

протирадіаційного захисту навколишнього середовища. Захисту населення в 

умовах радіаційної загрози. 

Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, 

радіоекології, природокористування та захисту довкілля. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Система державного екологічного менеджменту. Історія розвитку.  

Формування системи екологічного політики в Україні.  

Стандарти і міжнародні рекомендації в системі екологічної політки  

Загальні поняття і значення аудиту Формування поняття і значення 

екологічного аудиту.  

Спеціальні сфери застосування екологічного аудиту в Україні  

Методологічні основи здійснення екоаудиту  

Приклади спеціальних аудиторських методологій  

Екологічний маркетинг як складова менеджменту 

Екологічні інновації як інструмент забезпечення екологічної безпеки 

виробництва 

Екологічний менеджмент та бізнес. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Усна перевірка, письмова перевірка, графічна перевірка, практична 

перевірка, тестова перевірка та ін. 

 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНА 

ПОЛІТИКА 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Державне регулювання економіки та економічна 

політика 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в 

сфері публічного управління та адміністрування. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Вибіркова 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні занятті 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 
філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Публічне управлінні та адміністрування  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Успішне опанування дисциплін, що передують 

вивченню даної дисципліни відповідно до структурно-

логічної схеми ОПП «Публічне управління та 

адміністрування» 

Викладач Власенко О.П. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Економічної теорії, інтелектуальної власності та 

публічного управління  

 

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

Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, 

соціальних, економічних засад розвитку суспільства. 

Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого 

розвитку. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Тема 1. Теоретичні засади державного регулювання економіки. 

Тема 2. Основні типи економічних систем та механізми їх 

регулювання. 



Тема 3. Суб'єкти,  об'єкти та методи державного регулювання 

економіки. 

Тема 4. Економічна політика держави та експлікація її напрямів. 

Тема 5. Державне регулювання економіки: міжнародний вектор. 

Тема 6. Цифрова трансформація системи публічного управління та 

адміністрування. 

Тема 7. Маркетингова компонента регулювання публічної сфери. 

Тема 8. Політика Сталого розвитку. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії).  

Виконання модульних і рубіжних контрольних робіт, індивідуальних 

робіт, аналітичних завдань, тестових завдань, самостійне вивчення 

студентами окремих тем курсу. Оцінювання навчальних досягнень студентів 

за усіма видами навчальних робіт проводиться за поточним та підсумковим 

контролями. Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у письмовій формах. Контрольні завдання за змістовим модулем 

включають тестові питання та задачі у вигляді комплексних контрольних 

робот. Контроль самостійної роботи проводиться: з лекційного матеріалу – 

шляхом перевірки конспектів; з індивідуальних завдань – шляхом презентації 

й захисту отриманих результатів; з практичних занять – з допомогою 

перевірки виконаних завдань. Підсумковий семестровий контроль знань 

проводиться у вигляді іспиту. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЕКОНОМІКА ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Економіка публічного сектору 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання 

та практичні проблеми у сфері публічного управління 

та адміністрування в процесі професійної діяльності 

або в процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів відповідної галузі і характеризується 

комплексністю й невизначеністю умов. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, проектна робота, 

проблемні заняття тощо 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

281 публічне управління та адміністрування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Симоненко Л.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: базові основи теорії економіки, макроекономіки, статистики, 

державного регулювання економіки та економічної політики. Розуміти 

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: використовувати базові знання з історичних, культурних, 

політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства; уміти 

відшуковувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і 

формулювати рекомендації в межах своєї компетенції; використовувати дані 

статистичної звітності, спеціальних досліджень у професійній діяльності.  



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Місце державного сектора в національній економіці 

Теорії і методики визначення ролі і значення державного сектора в 

економіці 

Ресурсний потенціал державного сектора національної економіки 

Політика управління державною власністю 

Теорія і практика публічних фінансів 

Державна промислова політика у сфері розвитку стратегічних галузей 

промисловості 

 

Результати оцінювання (форми, критерії).  

Форми оцінювання: поточне та підсумкове. Критерії : 100 бальна 

шкала. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Економічна безпека держави 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання 

та практичні проблеми у сфері публічного управління 

та адміністрування в процесі професійної діяльності 

або в процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів відповідної галузі і характеризується 

комплексністю й невизначеністю умов. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, проектна робота, 

проблемні заняття тощо 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

281 публічне управління та адміністрування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Симоненко Л.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: основи національної економіки, нормативно-правову базу, 

зарубіжний та вітчизняний досвід публічної політики й управління, а також 

державного регулювання у сфері економіки; ресурси розвитку національної 

економіки. 

вміти: встановлювати фактори які несуть суттєвий негативний вплив 

на національну економіку, призводять до її тінізації, витоку капіталу та 

іншим негативним явищам, які уповільнюють темпи економічного зростання 

та загрожують національним інтересам у сфері економіки. 

 

 

 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Теоретичні основи стратегічного управління у сфері економічної 

безпеки. Сутність та принципи стратегічного управління у сфері економічної 

безпеки. Зарубіжний та вітчизняний досвід стратегічного управління у сфері 

економічної безпеки. Науково-методичні засади та інструментарій реалізації 

стратегічного управління у сфері економічної безпеки України в умовах 

глобальних трансформацій. Концептуальні засади стратегічного планування 

забезпечення економічної безпеки. Цикл стратегічних змін у сфері 

економічної безпеки. Концептуальні засади державного реагування на 

загрози економічній безпеці.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове. Критерії: 100 бальна шкала. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЕТИКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Етика державного службовця 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК03. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій. 

ЗК06. Здатність працювати в команді. 

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

усі спеціальності 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Кравець І.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: основні концепції і теоретичні положення етики; 

співвідношення понять професійна етика та професійна мораль; основні 

принципи етики державного службовця; у чому полягає діалектичний зв’язок 

між категоріями етики і юридичної етики і як вони впливають на формування 

професійної культури фахівця в галузі права; сучасні вимоги до юриста, його 

основний моральний обов’язок; моделі прийняття етичного управлінського 

рішення; правила ведення ділової комунікації і ділового етикету. 

вміти: знаходити зв’язок між теоретичним сприйняттям категорій 

етики та етики державного службовця і їх практичною реалізацією в явищах і 



вчинках; реалізовувати знання про норми професійної моралі і моральні 

якості людини в практичному контексті; пояснювати сенс моральних явищ, 

що виникають в процесі ділової практики; співвідносити управлінські і 

моральні параметри у практичній діяльності; критично оцінювати власну 

позицію щодо розуміння справедливості, відповідальності, закону, 

професійної честі; розробляти заходи щодо створення моральної атмосфери 

задля персоналу; виховувати в собі стійке неприйняття аморальної 

альтернативи в будь-якій ситуації; знаходити компроміс між моральними і 

управлінськими нормами і правилами. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Професійна етика: специфіка, проблематика, місце в системі етичного 

знання. 

Місія, основні принципи та норми етики державного службовця. 

Особливість державного службовця: професійно-етичні аспекти. 

Етичні засади відносин державних службовців і громадян. 

Конфлікти інтересів на державній службі: етичні аспекти. 

Інституційні механізми підтримки етики державного службовця. 

Розвиток професійної етики державних службовців в сучасних умовах 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 
Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях, виконання і 

презентації творчих робіт; підсумковий контроль засвоєння знань у формі 

заліку. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Інноваційні механізми управління територіальними 

громадами 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Підвищення спроможності посадових осіб місцевого 

самоврядування виконувати посадові обов’язки через 

ознайомлення з сучасними управлінськими 

технологіями, використання управлінських інновацій, 

методів стратегічного планування, проєктного 

менеджменту, усвідомлення переваг організації 

системи моніторингу та оцінювання в органах 

державної влади та місцевого самоврядування., 

удосконалення навичок практичного застосування 

технологій електронного урядування, електронної 

демократії. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

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. 

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:  

 розуміти сутність понять «інновація», «реінжиніринг», 

«діджиталізація», «стратегічне планування», «проєкт», «новий публічний 

менеджмент». «аутсорсинг», «бенчмаркінг», «ощадливе управління», 



«управління за цілями», «управління за результатами», «електронне 

врядування», «електронна демократія»; 

 розуміти структуру, етапи та елементи технології організації 

моніторингу і оцінювання ефективності діяльності органів публічного 

управління; 

 знати засади та нормативно-правове забезпечення формування та 

реалізації державної політики у сфері цифровізації, цифрової економіки, 

цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, 

розвитку інформаційного суспільства; 

 розуміти специфіку накопичення, передачі та використання знань в 

професійній діяльності; 

 усвідомлювати роль корпоративних спільнот в управлінні знаннями; 

 поділяти цінності, які мотивують навчання та забезпечують 

ефективне управління знаннями в організації; 

 мати уявлення про юридичні, технічні, кадрові та фінансові 

чинники, що уповільнюють процеси діджиталізації публічного управління; 

 усвідомлювати переваги використання методів стратегічного 

управління; 

 знати специфічні особливості проєктів місцевого розвитку. 

вміти: 

 визначати доцільність використання  інноваційних методів 

публічного управління або їх груп для підвищення ефективності роботи 

певного органу публічної влади; 

 використовувати в процесі підготовки і впровадження 

управлінських рішень сучасні інформаційно-комунікативні технології, 

механізми електронного врядування та електронної демократії; 

 розробляти та реалізовувати системи моніторингу та оцінювання в 

органах державної влади та місцевого самоврядування; 

 використовувати управління знаннями для підвищення ефективності 

діяльності; 

 впроваджувати стратегії розвитку через управління оперативними 

програмами і проєктами; 

 здійснювати вибір сучасних форм, методів, інструментів та 

механізмів для реалізації стратегії розвитку; 

 розробляти проєкти розвитку сфер діяльності та територій і 

управляти їх реалізацією. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Змістовий модуль 1. Теорії інновацій в публічному управлінні 

Тема 1. (Т1) Інновації та інноваційна діяльність в органах публічного 

управління: сутність, види, функції 

Тема 2. (Т2) Сучасні технології моніторингу та оцінювання в 

публічному управлінні 



Тема 3. (Т3) Концепція «Нового публічного менеджменту», 

інструменти її впровадження в практику публічного управління 

Тема 4. (Т4) Управління знаннями. Спільноти практик 

Тема 5. (Т5) Форсайт: інноваційні механізми в публічному управлінні.  

 

Змістовий модуль 2. Інструменти інноваційної діяльності в публічному 

управлінні 

Тема 6. (Т6)  Краудсорсинг у сфері надання публічних послуг 

Тема7. (Т7) Реінжиніринг адміністративних процесів в органах 

публічної влади 

Тема 8. (Т8) Аутсорсинг як інноваційний інструмент у сфері 

публічного управління 

Тема 9. (Т9) Бенчмаркінг як метод оцінювання територіального 

розвитку та його складові 

Тема 10 (Т10)  Діджиталізація публічного управління 

Тема 11 (Т11)  Електронне урядування та електронна демократія 

Тема 12. (Т12) Стратегічне планування та проєктний менеджмент в 

публічному управлінні 

 

Результати оцінювання (форми, критерії).  

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях, виконання і 

презентації творчих робіт; підсумковий контроль засвоєння знань у формі 

заліку. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Інститути громадянського суспільства в публічному 

управлінні 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність визначати моделі громадянського суспільства, 

розрізняти види та принципи функціонування інститутів 

громадянського суспільства в Україні і світі, 

налагоджувати ефективний діалог між громадянами та 

органами публічної влади з метою удосконалення 

процесів управління соціально-економічною та 

адміністративно-політичною сферою.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

загальна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

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., Войтенко А.Б., Кравець І.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: поняття, основні форми, принципи взаємодії влади та 

громадськості через інститути громадянського суспільства; методологічні 

основи та механізми суспільно-владної взаємодії; нормативно-правову базу 

функціонування інститутів громадянського суспільства в Україні; основні 

принципи управління стратегічними процесами в недержаному та 

громадському секторі; функції, види та роль громадських організацій, 

громадських об'єднань та інших неурядових організацій; методи активізації 

залучення громадян в процеси діяльності інститутів громадянського 



суспільства з метою збереження демократичного ладу в країні, формування 

та уникнення кризи української ідентичності, удосконалення процесів 

управління соціально-економічною та адміністративно-політичною сферою. 

вміти: формувати місію і стратегічне бачення інститутів 

громадянського суспільства (неурядових організацій); визначати систему 

цілей функціонування інститутів громадянського суспільства; здійснювати 

керівництво процесом реалізації стратегії громадської організації та інших 

неурядових організацій; проводити моніторинг змін умов діяльності 

інститутів громадянського суспільства та здійснювати контроль реалізації 

стратегії функціонування даних організацій; проводити моніторинг та аналіз 

діяльності волонтерських організацій в Україні; використовувати на практиці 

набутий під час вивчення курсу досвід; орієнтуватися у законодавстві, 

статутах, положеннях про неурядові організації та їх діяльність громадських, 

правильно їх застосовувати. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Історія становлення та розвитку інститутів громадянського суспільства 

в Україні і світі. 

Соціально-економічна природа інститутів  громадського суспільства. 

Зміст стратегічного управління в неурядових організаціях. 

Формування стратегічних цілей і завдань у функціонуванні інститутів 

громадянського суспільства. 

Управління результативністю діяльності інститутів громадянського 

суспільства. 

Управління діяльністю персоналу інститутів громадянського 

суспільства. 

Особливості правового статусу громадських організацій та 

громадських спілок. 

Поняття та види благодійних організацій та волонтерських організацій 

і правові умови їх діяльності.  

Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю. 

Планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю. 

Корпоративний імідж та його використання у зв’язках з громадськістю. 

Засоби масової інформації як інструмент взаємодії з громадськістю. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях, виконання і 

презентації творчих робіт; підсумковий контроль засвоєння знань. 

 
  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

опанування механізму регулювання економіко-

правових відносин у сфері інтелектуальної власності, 

формування у студентів умінь і практичних навичок 

управління результатами інтелектуальної діяльності та 

інтелектуальною власністю. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

загальна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

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., Довженко В.А., 

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: фундаментальні поняття у сфері інтелектуальної власності; 

орієнтуватися у об’єктах інтелектуальної власності, їх розпізнавальних 

особливостях, що відображені у законодавстві України та у міжнародних 

конвенціях інтелектуальної власності; 

вміти: захищати майнові та особисті немайнові права авторів та 

володільців в Україні та за її межами. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Тема 1. Інтелектуальна власність парадигмі цивілізаційного розвитку 

суспільства 



1. Ретроспектива становлення інтелектуальної власності як економіко-

правової категорії 

2. Зміст та структура інтелектуальної власності 

3. Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності 

Тема 2. Легітимне набуття права інтелектуальної власності 

1. Виникнення та здійснення авторського і суміжних прав 

2. Порядок набуття прав промислової власності 

3. Набуття прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності 

4. Розпоряджання засобами індивідуалізації 

Тема 3. Комерціалізація та менеджмент інтелектуальної власності 

1. Сутність та механізм функціонування інноваційної системи 

2. Способи комерціалізації інтелектуальних продуктів 

3. Оцінка, облік та оподаткування інтелектуальної власності 

4. Управління об’єктами права інтелектуальної власності 

Тема 4. Охорона і захист інтелектуальної власності 

1. Порушення прав інтелектуальної власності  

2. Форми охорони та захисту інтелектуальної власності 

3. Державні органи та громадські організації в системі правової 

охорони та захисту інтелектуальної власності України 

4. Законодавство України про інтелектуальну власність 

Тема 5. Міжнародна система інтелектуальної власності 

1. Міжнародні конвенції з питань інтелектуальної власності 

2. Діяльність міжнародних організацій у сфері інтелектуальної 

власності 

3. Актуальні проблеми та тенденції розвитку інтелектуальної 

власності в сучасному світі 

 

Результати оцінювання (форми, критерії).  

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях, виконання і 

презентації творчих робіт; підсумковий контроль засвоєння знань. 

 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Інформаційна безпека 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

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. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

загальна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

інформаційно-проблемне викладання із застосуванням 

зворотнього зв’язку (лекційні та семінарські заняття). 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

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 Молодецька К.В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра комп’ютерних технологій і моделювання 

систем 

 

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

знати: основні поняття та визначення з основ інформаційної безпеки; 

основні загрози інформаційній безпеці; основи нормативно-правової бази 

захисту інформації; управління ризиками інформаційної безпеки; правила 

роботи з персоналом щодо забезпечення інформаційної безпеки; методи 



забезпечення безпеки в інформаційних системах; засоби забезпечення 

інформаційної безпеки; етапи проектування систем інформаційної безпеки.  

вміти: самостійно аналізувати інформаційні потоки на підприємстві та 

визначати загрози; аналізувати інформаційні ризики та розробляти політик 

безпеки верхнього рівня; визначати та формулювати задачі захисту 

інформації; користуватися нормативною базою для вирішення задач 

забезпечення інформаційної безпеки; обґрунтовувати застосування методів 

та засобів забезпечення інформаційної безпеки; користуватися науковою та 

довідковою літературою за напрямком дисципліни. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Тема 1. Теорія інформаційної політики.  

Тема 2. Основні положення теорії захисту інформації  

Тема 3. Законодавча база в галузі захисту інформації  

Тема 4. Технологія реалізації атак на комп’ютерну систему та мережу  

Тема 5. Сутність та види атак на комп’ютерну мережу  

Тема 6. Реалізація системи захисту інформації в комп’ютерних 

системах і мережах  

Тема 7. Інформаційне та правове забезпечення електронних видань і 

цифрової передачі даних в Україні  

Тема 8. Міжнародна інформаційна безпека 

 

Результати оцінювання (форми, критерії).  

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях, виконання і 

презентації творчих робіт; підсумковий контроль засвоєння знань. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Інформаційно-комунікаційні технології 

взаємодії в публічному управлінні 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. Здатність використовувати в процесі 

підготовки і впровадження управлінських рішень 

сучасні ІКТ. Здатність використовувати систему 

електронного документообігу. Здатність здійснювати 

інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних 

ресурсів та технологій. 

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, проектна робота, дискусії, майстер-

класи, тренінги, work-shop  

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

усі спеціальності 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Плотнікова М. Ф. – к. е. н., доцент 

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 і наукові засади інформаційно-комунікаційних 

процесів в управлінській діяльності організації; види, моделі комунікацій і 

комунікаційні технології; нормативно-правову базу регулювання 

інформаційно-комунікаційних процесів в діяльності державних органів та 

органів місцевого самоврядування; основні засади розвитку е-урядування на 

місцевому та регіональному рівнях; кращі зарубіжні практики впровадження 

е-урядування та е-демократії на рівні регіону; теоретичні та правові основи, 



зарубіжного та українського досвіду забезпечення доступу до публічної 

інформації; сучасні інструменти та принципи організації системи взаємодії 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з населенням і 

бізнесом; основні підходи залучення громадян до процесу прийняття 

управлінських рішень; 

вміти: розробляти інформаційно-комунікаційну сітку організації; 

володіти методами дослідження неформальної комунікаційної сітки 

організації та індивідуальних комунікаційних ролей службовців у колективі, 

прийомами і методами впорядкування службових інформаційно-

комунікаційних зв'язків та нейтралізації негативних факторів і бар'єрів у 

індивідуальній комунікації; володіти методикою комунікаційного аудиту, 

методами й формами зв'язку з громадськістю визначати напрями розвитку 

урядування на регіональному і місцевому рівнях; розробляти конкретні 

заходи з впровадження урядування у різних сферах публічного управління та 

адміністрування на місцевому та регіональному рівнях. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Концептуально-технологічні та організаційно-методичні основи 

функціонування інформаційно-комунікаційних систем управління. 

Інформація і комунікація в публічному управлінні. 

Організаційно-правове забезпечення інформаційно-комунікаційної 

діяльності та електронного урядування. 

Інформаційно-комунікаційні технології електронної взаємодії 

публічних службовців. 

Інформаційні процеси в управлінні організацією. 

Комунікативна поведінка службовців. 

Комунікаційні процеси, РR-діяльність та їх вплив на громадськість. 

Комунікаційний аудит організації та діяльності службовця. 

Ефективність та інформаційна безпека публічного управління. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; виконання 

практичних завдань; тестування; модульна контрольна робота, залік. 

 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Інфраструктурне забезпечення населених пунктів 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність здійснювати професійну діяльність і 

приймати обґрунтовані рішення, керуючись основами 

патентно-ліцензійного менеджменту.  

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) 

бакалавр 

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):  
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

знати: знати: понятійний апарат організації інфраструктурного 

забезпечення територій, його соціально-економічного розвитку та 

регулювання; інституційні чинники інфраструктурного забезпечення; 

методологію соціально-економічного розвитку територій; пріоритети і 

завдання формування концепції організації інфраструктурного забезпечення 

розвитку територій; 

вміти: застосовувати методологічні підходи, методи, показники і 

критерії до оцінки рівня інфраструктурного забезпечення територіальних 

громад; ідентифікувати проблеми і тенденції інфраструктурного 

забезпечення територій; розробляти моделі управління інфраструктурним 

забезпеченням територій; визначати напрями і форми державного 

регулювання інфраструктурного забезпечення територій. 

 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Основи соціально-економічного розвитку територій. Соціальна 

інфраструктура. Ринкова інфраструктура. Інформаційно-комунікаційна 

інфраструктура. Екологічна інфраструктура. Методологічні підходи, методи, 

показники і критерії визначення рівня інфраструктурного забезпечення. 

Комплексна оцінка інфраструктурного забезпечення територій. Управління 

інфраструктурним забезпеченням територій на основі побудови моделей. 

Державне управління та фінансування розвитком інфраструктури населених 

пунктів. Удосконалення організаційно-економічного механізму 

інфраструктурного забезпечення територій. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове. Критерії : 100 бальна шкала. 

  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Корупційні ризики в системі публічного управління 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність приймати обґрунтовані рішення та 

використовувати сучасні комунікаційні технології.  

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) 

Бакалавр 

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 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: сутність поняття, видів та наслідків корупції; причини та умови, 

які сприяють виникненню та розвиткові корупції; нормативно-правову базу у 

сфері протидії корупції; визначення та класифікацію корупційних ризиків за 

категоріями та видами; комплекс правил і процедур щодо оцінки 

корупційних ризиків у діяльності органів влади та місцевого 

самоврядування; процес оцінки корупційних ризиків органів влади; джерела 

отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків; заходи для 

усунення корупційних ризиків. 

вміти: застосовувати понятійний апарат, нормативно-правову лексику; 

застосовувати методологію оцінки корупційних ризиків у діяльності органів 

влади; ідентифікувати корупційні ризики за категоріями і видами; проводити 

оцінку корупційних ризиків у рамках підготовки антикорупційної програми 



органів влади або під час її перегляду; надавати пропозиції щодо заходів 

усунення корупційних ризиків. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань).  

Сутність поняття, видів та наслідків корупції. 

Корупційний ризик: зміст та наслідки. 

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів 

влади.  

Визначення та класифікація корупційних ризиків за категоріями та 

видами. 

Ідентифікація корупційних ризиків в органах влади, виявлення 

вразливих сфер.   

Оцінка корупційних ризиків, їх наслідків. 

Джерела отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків.  

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії).  

Форми оцінювання: поточне та підсумкове. Критерії: 100-бальна 

шкала. 
 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЛІДЕРСТВО В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Лідерство в системі публічного управління 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

відмінності між керівництвом та лідерством, історична 

основа лідерства в управлінні, планування як функція 

управління, мотивація як функція лідерства в 

управлінні, природа лідерства та його складові, стилі 

лідерства, розвиток лідерства, формування системи 

лідерства. 

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) 

Бакалавр 

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. 

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: теорії сучасного менеджменту та історичні підстави для його 

розвитку, управлінські проблеми, основи функцій менеджменту: планування, 

організація, лідерство і контроль; теоретичні основи стратегічного 

планування, традиційні і сучасні підходи до планування; моделі прийняття 

управлінських рішень – класична, адміністративна; рішення – усвідомлення і 

потреби, діагностика і аналіз ситуацій, типи рішень і проблем, програмовані 

та не програмовані рішення, певність, ризик, непевність і 

невизначеність;  теорія управління організаційними змінами, управління 

людськими ресурсами; теорії лідерства, характерні риси лідера, типи лідерів, 

поведінкові і ситуаційні підходи; концепції та основи мотивації, теорії змісту 



мотивації, теорії процесів мотивації, особливості мотивації в сучасних 

умовах; теорії комунікації; 

вміти: встановлювати цілі та проводити організаційне 

планування;  виявляти критерії ефективності цілей, традиційні і сучасні 

підходи до планування;  формулювати стратегії і показувати приклади 

стратегічного мислення;  проводити діагностику та аналіз управлінських 

ситуацій; встановлювати елементи управління людськими 

ресурсами;  застосувати концепції мотивації; застосувати елементи 

комунікації в управлінській діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Лідерство як реалізація організаційного керівництва, топ-менеджмент 

досягнення конкретних цілей. 

Реалізація структурно-функціонального підходу до лідерства в системі 

соціальних ролей. 

Інструменти оцінки та самооцінки лідера.  

Розвиток емоційного інтелекту.  

Жіноче лідерство.  

Розвиток персонального та організаційного лідерства.  

Взаємодія керівника і його команди.  

Формування ефективних команд, технології командоутворення, 

управління набором, адаптацією, навчанням, просуванням, мотивацією та 

вивільненням персоналу.  

Тайм-менеджмент. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії).  

Форми оцінювання: поточне та підсумкове. Критерії: 100-бальна 

шкала. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Міграційна політика держави 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

полягає у висвітленні особливостей міграції в 

сучасному політичному процесі, розкритті тенденцій 

взаємозумовленості міграційної і політичної динаміки, 

визначенні особливого місця й ролі міграційного 

чинника в політичному житті. Студенти повинні 

оволодіти знаннями про структуру та динаміку 

міграційних переміщень у світовому та національному 

вимірах; про ключові тренди глобальних міграційних 

процесів у сучасному світі та місце і роль у них 

України; мати уявлення про світову політичну 

практику і правові механізми регулювання глобальних 

і регіональних міграційних процесів та про політико-

правові інструменти керування міграційними 

процесами на національному рівні 

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) 

Бакалавр 

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 Дяченко А.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:  

 предмет і об'єкт міграційної політики, його сучасну методологію, 

концептуальні підходи, понятійний апарат;  



 етапи формування та особливості міграційної політики в країнах 

класичної імміграції , близького зарубіжжя та сучасної української держави;  

 специфіку міграції в сучасному політичному процесі, її місця і ролі у 

загальній системі управління державою;  

 загальні тенденції міграційної динаміки та структуру міграційних 

переміщень у сучасному світі;  

 механізми і форми реалізації державної міграційної політики;  

 основи міграційного законодавства української держави та провідних 

країн світу;  

вміти:  

 вільно орієнтуватися у теоретико-методологічному та практичному 

інструментаріях дослідження міграції населення;  

 аналізувати сучасні міграційні процеси за допомогою 

аналітичнокатегоріального апарату політичної науки;  

 користуватися сучасними методиками прогнозування розвитку 

міграційних процесів у світі, і зокрема в Україні;  

 аналізувати загальноприйнятну систему заходів і механізмів 

регулювання міграції у світі та нормативну базу України з питань міграції;  

 виявляти недоліки практичної реалізації державної міграційної 

політики України;  

 застосовувати на практиці набуті знання з міграційної політики. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Тема 1. Міграційна політика як навчальна дисципліна  

Тема 2. Міграція як суспільно-політичний феномен та предмет 

політологічного дослідження  

Тема 3. Методологія та методи дослідження міграційних процесів  

Тема 4. Нелегальна міграція  

Тема 5. Основи міграційної політики в «імміграційних країнах»: США, 

Канада, Австралія, Нова Зеландія  

Тема 6. Міграційна політика країн Центральної та Західної Європи  

Тема 7. Міграційні процеси на Балканах  

Тема 8. Міграційна політика незалежної України  

Тема 9. Міграційна ситуація в країнах «ближнього зарубіжжя»  

Тема 10. Міграційна сфера у контексті прав людини. Права мігрантів в 

Україні  

Тема 11. Міжнародні урядові організації і міжнародноправове 

регулювання міграційних процесів  

Тема 12. Проблеми міграційного законодавства і керування 

міграційними процесами в Україні 

 

Результати оцінювання (форми, критерії).  

Форми оцінювання: поточне та підсумкове. Критерії: 100 бальна шкала. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МІЖНАРОДНА ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Міжнародна публічна політика 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Знати теоретичні загальні положення з міжнародної 

публічної політики, включаючи питання міжнародного 

руху капіталу, робочої сили, технологій, а також 

міжнародної регіональної інтеграції та глобалізаційних 

процесів. Опанування основ діяльності міжнародних 

публічних організацій, транснаціональних корпорацій і 

мультинаціональних корпорацій. Отримання 

професійно-профільних знань для вироблення 

раціональних управлінських рішень та розв’язання 

якісних і кількісних задач у сфері міжнародної 

публічної політики. 

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) 

Бакалавр 

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 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: знати: поняття, цілі, принципи, методичний інструментарій 

міжнародної публічної політики; основи законодавства і правового 

регулювання, сутність і специфіку різних форм публічного правління та 

форм державного устрою. 

вміти: самостійно вести дослідження з дисципліни, здобувати і 

об’єктивно аналізувати міжнародну економічну і  політичну інформацію, 

якісно її обробляти за допомогою комп’ютерної техніки; володіти навичками 



розробки інноваційних міжнародних політичних технологій з метою 

управління політичними процесами на рівні держави та світу; надавати 

органам влади, суспільно-політичним організаціям, місцевим і регіональним 

органам самоврядування теоретичну і методичну допомогу з вивчення і 

аналізу політичного життя суспільства, держави та її взаємовідносин з 

іншими країнами на світовій арені. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

1. Сутність міжнародної публічної політики, її функції і напрямки 

(види). 

2. Ресурси міжнародної публічної політики. 

3. Середовище міжнародної публічної політики та її учасники. 

4. Типи та моделі міжнародної публічної політики. 

5. Вимірювання результативності, ефективності та економічності 

міжнародної публічної політики. 

6. Підготовка аналітичного документу у галузі міжнародної публічної 

політики. 

7. Дослідження державно-політичних рішень. Концептуальні засади 

ухвалення владно-управлінських рішень. 

8. Міжнародна публічна політика і демократичне врядування. 

9. Напрямки поглиблення демократичних чинників аналізу і 

впровадження міжнародної публічної політики. 

10. Шляхи та перспективи реалізації міжнародної публічної 

політики. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; виконання 

практичних завдань; тестування; модульна контрольна робота, залік. 
 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Міжнародний менеджмент 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

вивчення: організаційної побудови міжнародного 

підприємства, особливостей управління, планування та 

контролю у міжнародній фірмі, основні фактори 

валютно-фінансового середовища, планування кадрів 

та особливості різних методів управління. 

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) 

Бакалавр 

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 Зінчук Т.О. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

 

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

- знати сучасні тенденції розвитку міжнародного бізнесу;  

- розуміти сутність і складові міжнародного менеджменту та його 

зв'язок з міжнародним бізнесом і сфери використання в Україні;  

- розрізняти організаційно-правові форми міжнародного бізнесу;  

- знати вплив глобалізації на управління транснаціональними 

корпораціями;  

- знати методи державного регулювання зовнішньоекономічних 

зв'язків;  

- знати значення, складові та особливості управлінського аналізу 

середовища міжнародного бізнесу;  

- знати сутність технологій інвестування в міжнародному 

менеджменті;  



- знати характеристику менеджменту міжнародних корпорацій в 

умовах різних національних культур;  

- розрізняти основні типи сучасних стратегій міжнародних корпорацій 

та їх реалізацію в Україні;  

- знати особливості реалізації основних функцій менеджменту в 

міжнародних корпораціях та їх реалізацію в Україні;  

- знати систему управління людськими ресурсами в 

транснаціональних корпораціях і її особливості в Україні;  

- знати основні проблеми та перспективи розвитку міжнародного 

менеджменту в контексті подальшої глобалізації бізнесу;  

- знати сутність маркетингової діяльності підприємств на 

міжнародному ринку.  

- вміти аналізувати зовнішнє середовище і визначати напрями 

розвитку міжнародного менеджменту;  

- визначити конкретні характеристики і вимоги до менеджерів, що 

працюють в умовах певної країни, та їх здатність пристосовуватися до цих 

вимог;  

- вміти виявляти тенденції і перспективи розвитку конкретних ринків і 

використовувати ці результати в своїй практичній діяльності;  

- вміти вибирати конкретні стратегії розвитку бізнесу міжнародної 

компанії з урахуванням її пріоритетів та особливостей країни;  

- вміти брати участь у підготовці контрактів купівлі-продажу та в 

міжнародних переговорах;  

- застосувати сучасні процедури розроблення планів та прийняття 

управлінських рішень у процесі діяльності міжнародної компанії в певній 

країні;  

- вміти проектувати організаційні структури управління для 

міжнародної корпорації в цілому та її підрозділів у певній країні;  

- вміти підготувати пропозиції керівництву міжнародної компанії 

щодо поліпшення мотивації персоналу з урахуванням особливостей 

національних культур;  

- вміти вибирати ефективний стиль керівництва залежно від рівня 

управління міжнародною корпорацією та специфіки культури певної країни;  

- вміти складати програми тренінгу різних категорій персоналу 

міжнародних корпорацій;  

- вміти аналізувати ефективність впровадження бізнес-планів. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Тема 1. Теоретичні основи міжнародного бізнесу  

Тема 2. Сутність міжнародного менеджменту  

Тема 3. Система міжнародного менеджменту і його середовище  

Тема 4. Досвід організації менеджменту в різних країнах світу  

Тема 5. Стратегічне управління в міжнародних компаніях   

Тема 6. Організація міжнародних ділових операцій  

Тема 7. Управління персоналом в міжнародному бізнесі  

Тема 8. Комунікації та мотивація в міжнародному менеджменті  



Тема 9. Управління фінансами в міжнародному менеджменті  

Тема 10. Етика і соціальна відповідальність міжнародного 

менеджменту 

Результати оцінювання (форми, критерії).  

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; виконання 

практичних завдань; тестування; модульна контрольна робота, залік. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Міжнародні економічні відносини 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

професійна 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

лекції, практичні, командна робота, проектна робота, 

проблемні заняття тощо 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

бакалавр 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 
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Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

 семестр 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

без обмежень 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

 

Викладач Зінчук Т.О., Усюк Т.В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

 

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

знати: основні форми міжнародних економічних відносин; методи 

аналізу політикоправового, економічного, соціально-культурного 

середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності; 

механізми та інструменти зовнішньоекономічної політики держави, основні 

характеристики міжнародної економічної інтеграції та глобалізації, основні 

проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України;  

вміти: використовувати набуті теоретичні знання для самостійного 

аналізу світогосподарських процесів; визначати показники обсягів, динаміки, 

результативності та ефективності міжнародних торговельних, інвестиційних, 

валютно-фінансових відносин на різних рівнях господарювання; 

використовувати емпіричний та статистичний аналіз стану міжнародного 

середовища для обґрунтування стратегій зовнішньоекономічної діяльності на 



макро- та мікро-рівнях при виході вітчизняних економічних суб’єктів на різні 

сегменти міжнародних товарних, фінансових, валютних ринків. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни “Міжнародні економічні 

відносини. Міжнародний поділ праці, міжнародна спеціалізація та кооперація 

виробництва 

Тема 2. Світове господарство та особливості його розвитку 

Тема 3. Міжнародна торгівля як форма міжнародних економічних 

відносин  

Тема 4. Міжнародна міграція робочої сили як форма МЕВ 

Тема 5. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ 

Тема б. Міжнародний кредит в системі МЕВ 

Тема 7. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові 

відносини 

Тема 8. Міжнародна економічна інтеграція 

Тема 9. Регіональна економічна інтеграція 

Тема 10. Економічна європейська інтеграція в системі міжнародних 

економічних відносин 

Тема 11. Глобалізація та економічний розвиток 

Результати оцінювання (форми, критерії).  

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; виконання 

практичних завдань; тестування; модульна контрольна робота, залік. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Місцеве самоврядування в Україні та світі 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК06. Здатність працювати в команді. 

ЗК09. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК13. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів діяльності). 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

усі спеціальності 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Кравець І.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:  

- основи місцевого самоврядування як науки про вдосконалення 

управління політичними процесами; 

- основні положення та принципи Європейської хартії місцевого 

самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування» та інших 

нормативних актів щодо діяльності місцевого самоврядування; 

- місцеве самоврядування як необхідний інструмент і спосіб існування 

демократичного суспільства; 

- поняття муніципалітет; посадова особа місцевого самоврядування; 

- засоби завоювання і здійснення виконавчої влади на місцевому рівні; 



- принцип здійснення місцевого самоврядування; 

- роль та участь громадян у здійсненні місцевого самоврядування; 

- функції місцевого самоврядування; 

- систему місцевого самоврядування; 

- організаційні основи місцевого самоврядування; 

‑ гарантії місцевого самоврядування; 

‑ власні повноваження представницьких органів місцевого 

самоврядування (сільських селищних, міських рад); 

‑ делеговані повноваження представницьких органів місцевого 

самоврядування (сільських селищних, міських рад); 

‑ повноваження сільських, селищних, міських голів. 

вміти:  

‑ володіти комплеском знань про систему місцевого самоврядування; 

‑ аналізувати законодавство про місцеве самоврядування;  

‑ аналізувати міжнародний досвід місцевого самоврядування і 

застусовувати його в Україні;  

‑ визначити функції, принципи й методи місцевого самоврдування; 

‑ визначити гарантії місцевого самоврядування; 

‑ вирішувати політичні конфлікти на рівні місцевої влади; 

‑ вступати у наукові дискусії, демонструючи як наукові знання, так і 

власну позицію; 

‑ застосувати політичні знання в своїй професійній громадській 

діяльності 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Місцеве самоврядування: поняття суть та наукові підходи. 

Історія  розвитку місцевого самоврядування в Україні 

Світовий досвід розвитку місцевого самоврядування 

Теоретичні основи місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування  як система. 

Територіальна громада – основа місцевого самоврядування. 

Представницькі органи в системі місцевого самоврядування. 

Форми і методи діяльності представницьких органів місцевого 

самоврядування. 

Виконавчі органи місцевого самоврядування. 

Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування. 

Міжнародні стандарти в системі місцевого самоврядування. 

Поняття та система гарантій місцевого самоврядування. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях, виконання і 

презентації творчих робіт; підсумковий контроль засвоєння знань у формі 

заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Муніципальне право 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. Здатність 

реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекція; практичне заняття; консультація; модульна 

контрольна робота; ІДРС. 

 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

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 Стрільчук В.А., Бучинська А.Й. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра правознавства 

 

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

знати: поняття, предмет та методи муніципального права України; 

систему муніципального права України; джерела муніципального права 

України; систему місцевого самоврядування в Україні та її складові 

елементи; систему муніципальних прав особистості, механізми забезпечення 

їх реалізації та захисту; безпосередні форми локальної (місцевої) демократії в 

Україні (місцеві вибори, місцевий референдум, загальні збори жителів за 

місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання тощо), 

перспективи їх розвитку та способи вдосконалення; особливості взаємодії 



органів та посадових осіб місцевого самоврядування із місцевими органами 

виконавчої влади; систему гарантій місцевого самоврядування в Україні; 

сучасні тенденції розвитку муніципального права та законодавства в 

України. 

вміти: використовувати нормативно-правову базу, що стосується 

питань місцевого самоврядування; аналізувати та тлумачити приписи 

різноманітних нормативно-правових актів з питань місцевого 

самоврядування; правильно застосовувати положення національного 

законодавства, що стосуються предмету муніципально-правового 

регулювання. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Муніципальне право як галузь права України. 

Конституційно-правові засади діяльності місцевого самоврядування в 

Україні. 

Міжнародно-правові стандарти місцевого самоврядування.  

Муніципальні права людини. 

Форми безпосередньої муніципальної демократії.  

Система місцевого самоврядування в Україні. 

Функції та компетенція місцевого самоврядування. 

Взаємодія органів місцевого самоврядування та місцевих органів 

державної влади. 

Гарантії місцевого самоврядування. Юридична відповідальність 

суб’єктів муніципально-правових відносин. 

Сучасні тенденції розвитку муніципального права. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; самостійна 

робота; виконання ІДРС; модульна контрольна робота. 

  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОСНОВИ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Основи ГІС-технологій 
Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

и є формування у фахівця теоретичних знань і 
практичних навичок використання ГІС у виробництві 
для одержання інформації необхідної для прийняття 
рішень щодо стану агроландшафтів, з метою 
ландшафтно-екологічного зонування території, 
створення карт стану ґрунтів, прогнозування 
продуктивності сільськогосподарських культур т.п. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 
підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 
проблемні заняття тощо) 

лекція; практичне заняття; консультація; модульна 

контрольна робота; ІДРС. 

 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

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 Пивовар П.В., Топольницький П.П. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 

 

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

знати: 

- стан і перспективи розвитку ГІС, місце ГІС серед інших 

інформаційних систем;  

- основні принципи побудови ГІС, їх організацію і можливості;  

- способи збору, введення та збереження просторової і атрибутивної 

інформації;  

- способи конвертування та перетворення інформації;  

- методи геоінформаційного аналізу та картографічного моделювання 

просторової інформації;  

- методи інтерполяції  



- особливості програмних І Інструментальних засобів ГІС;  

- можливості практичного застосування ГІС в управлінні, науці і 

техніці,  

вміти:  

- обрати необхідні умови для створення проекту ГІС з урахуванням 

вимог замовника для ГІС різного призначення;  

- розробити схему і методику для оптимального вирішення поставленої 

задачі;  

- побудувати необхідну для конкретного ГІС проекту базу даних;  

- використовувати для реалізації проекту програмне забезпечення типу 

QGIS, ArcView, WinGIS. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Тема 1. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни. Історія 

розвитку геоінформаційних систем та застосування їх у вивченні екології  

Тема 2. Географічні координати та картографічні проекції. Просторові 

моделі і структури даних. Растрова і векторні моделі даних. 

Тема 3. Атрибутивна інформація в ГІС. Просторова база даних. 

Тема 4. Елементарний просторовий аналіз і вимірювання у ГІС. 

Накладання шарів у ГІС. 

Тема 5. Статистичні поверхні у ГІС. 

Тема 6. Аналітичні можливості сучасних інструментальних ГІС. 

Використання просторового аналізу в екології і охороні навколишнього 

середовища 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; самостійна 

робота; виконання ІДРС; модульна контрольна робота. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОСНОВИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Основи запобігання корупції в публічному управлінні 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні 

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) 

Бакалавр 

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 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: сутність корупції, її природу та наслідки; передумови 

виникнення; нормативно-правову базу у сфері запобігання і протидії 

корупції; основні суб’єкти у сфері протидії корупції; види відповідальності за 

корупційні правопорушення та порушення по’вязані з корупцією; зміст 

антикорупційної політики та антикорупційної стратегії. 

вміти: застосовувати понятійний апарат та нормативно-правову базу; 

діагностувати рівень корупції та ймовірності виникнення корупційних 

ризиків; оцінювати стан та перспективи запобігання та протидії корупції в 

Україні; аналізувати ефективність антикорупційних заходів; застосовувати 

існуючі механізми попередження та протидії корупції; організовувати 

контроль в органах державної влади та місцевого самоврядування за 

дотриманням положень антикорупційного законодавства; реалізовувати 

заходи щодо запобігання та протидії корупції в межах напрямів своєї 



діяльності; визначати найбільш коректні для кожного виду діяльності 

способи захисту від корупції. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань).  

Поняття та сутність корупції, її види та наслідки. Вплив корупції на 

національну безпеку держави. 

Антикорупційна діяльність у сфері публічного управління. Засади 

формування антикорупційних програм на різних рівнях публічного 

управління 

Державна антикорупційна політика: зміст, напрямки. 

Нормативно-правова база антикорупційної діяльності. Антикорупційна 

стратегія 

Механізми запобігання корупції у сфері публічного управління та 

адміністрування. 

Суб'єкти які здійснюють заходи щодо запобіганню і протидії корупції. 

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. 

Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень: види, 

суб’єкти. Інструменти протидії корупції.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії).  

Форми оцінювання: поточне та підсумкове. Критерії: 100-бальна 

шкала. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОСНОВИ КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ В ПУБЛІЧНОМУ 

АДМІНІСТРУВАННІ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Основи комунікації та взаємодії в публічному 

адмініструванні 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

ЗК06. Здатність працювати в команді. 

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК13. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів діяльності). 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

усі спеціальності 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, 

які хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Кравець І.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: поняття, основні форми, принципи комунікації та взаємодії 

влади та громадськості; методологічні основи та механізми суспільно-

владної взаємодії; нормативно-правову базу та організаційні засади взаємодії 

влади та громадськості; основи підходи та напрями державної політики 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, можливості 

залучення громадян до прийняття управлінських рішень. 

вміти: аналізувати концепції, програми, політико-правові документи, 

моделі, факти, події, що визначають механізми комунікації та взаємодії влади 

з громадськістю; організовувати владно-суспільні комунікації та здійснювати 

моніторинг ефективності комунікативної політики держави; визначати шляхи 

і розробляти науково обґрунтовані управлінські рішення щодо 



удосконалення взаємодії влади та громадськості; залучати інститути 

громадянського суспільства до розробки та реалізації державної політики; 

розробляти аналітичні документи, здійснювати експертизу проектів 

управлінських рішень у сфері взаємодії влади та громадськості; надавати 

консультативну допомогу органам державної влади щодо вдосконалення 

комунікації та механізму взаємодії суспільства та влади. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Суспільство та влада як суб’єкти взаємодії та комунікації 

Поняття і основні форми взаємодії влади та громадськості 

Роль взаємодії влади та громадськості у розвитку сучасної цивілізації 

Основні підходи та моделі взаємодії та комунікації влади з 

громадськістю 

Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент взаємовигідної 

співпраці органів публічної влади та громадськості 

Забезпечення прозорості влади та її комунікацій із суспільством 

Участь громадськості у прийнятті рішень на державному та місцевому 

рівнях 

Громадський контроль за діяльністю владних інститутів 

Соціальний діалог у вирішенні суспільних проблем 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях, виконання і 

презентації творчих робіт; підсумковий контроль засвоєння знань. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОСНОВИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ТА ОРАТОРСЬКОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ ФАХІВЦІВ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Основи культури мовлення та ораторської 

майстерності фахівців 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.  

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 
філософії) 

бакалавр 

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 Климова К. Я. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра іноземних мов 

 

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

знати: про комунікативні ознаки мовлення, про мовні норми та закони 

риторики, про норми та правила професійного спілкування українською 

мовою. 

вміти: практично застосовувати норми та правила усного та 

письмового професійного спілкування українською мовою, риторично 

вправно будувати професійний дискурс; налагодити комунікацію між 

громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Культура мовлення та ораторська майстерність у структурі професійної 

мовнокомунікативної компетентності. 



Загальна характеристика комунікативних ознак мовлення фахівця. 

Правильність і чистота мовлення - основні комунікативні якості фахівця 

державної служби. 

Лексичне і фразеологічне багатство мовлення у системі комунікативних 

ознак. 

Фразеологічне розмаїття української мови як джерело збагачення мовлення 

фахівця.  

Виразність мовлення та риторична майстерність фахівця 

Структура виразності мовлення і фактори, що впливають на її формування. 

Основи ораторської майстерності фахівця. 

Психологічні засади розвитку мовлення. Культура наукового фахового 

мовлення. 

Культура усного та писемного наукового мовлення і наукова риторика. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії). 

Форми оцінювання: поточне та підсумкове. Критерії: 100-бальна шкала. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОСНОВИ ПРАВА 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Основи культури мовлення та ораторської 

майстерності фахівців 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел.  

Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

Навички міжособистісної взаємодії. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Загальна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Усі спеціальності 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень. 

Викладач Ляшенко Р.Д., Василенко Л.П., Костенко С.О., 

Кайданович Т.М., Бучинська А.Й., Стрільчук В.А. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра правознавства 

 

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

знати: структуру права та законодавства; поняття і ознаки правової 

поведінки та юридичної відповідальності; основоположні відомості з теорії 

держави і права, основ конституційного, адміністративного, цивільного, 

трудового, сімейного та кримінального права; порядок звернення до органів 

публічної влади (у т. ч. судових) з метою захисту своїх прав та свобод. 



вміти: характеризувати і тлумачити норми Конституції та чинного 

законодавства України; правильно застосовувати у практичній діяльності та 

повсякденному житті закони та підзаконні акти України; орієнтуватися в 

сучасному правовому полі; користуватися спеціальною літературою з різних 

галузей права України; давати оцінку юридичним фактам, аналізувати 

сучасні проблеми розвитку суспільства і виробляти власну життєву позицію. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Основи теорії держави і права. 

Система права та система законодавства. 

Основи конституційного права України 

Основи адміністративного права України 

Основи цивільного права України 

Основи трудового права України 

Основи сімейного права України 

Основи господарського права України 

Основи кримінального права України 

Правоохоронна та судова системи України 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; виконання 

практичних завдань; тестування; модульна контрольна. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Патентно-ліцензійний менеджмент 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність здійснювати професійну діяльність і 

приймати обґрунтовані рішення, керуючись основами 

патентно-ліцензійного менеджменту.  

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) 

бакалавр 

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., Пугачова Н.С., 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: принципи, методи управління; об’єкти інтелектуальної 

власності; економічні закони, принципи, чинники, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем; фундаментальні основи сучасної теорії 

власності. 

вміти: ідентифікувати об’єкти інтелектуальної власності; 

користуватись методами управління; використовувати управлінські рішення; 

оцінювати інтелектуальний потенціал підприємств; здійснювати аналіз 

ринків на шляху до комерціалізації об’єкта господарської діяльності як 

об’єкта права інтелектуальної власності; обґрунтовувати спосіб 

комерціалізації об’єкта господарської діяльності як об’єкта права 

інтелектуальної власності.  



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Основи патентування та правової охорони об’єктів інтелектуальної 

власності. Основи управління інтелектуальною власністю в епоху 

інформаційного суспільства. Патентування та інші способи правової охорони 

об’єктів права інтелектуальної власності. Особливості оцінки вартості, обліку 

й інвентаризації ІВ. Управління інтелектуальним капіталом. 

Управління патентно-ліцензійною роботою. Менеджмент знань. 

Управління науково-дослідницькою діяльністю підприємства. Інноваційний 

менеджмент. Управління процесом комерціалізації відносин інтелектуальної 

власності в організації та трансфером технологій. Ліцензійні угоди. 

Ліцензійний договір, види патентних ліцензій. Державне регулювання 

патентно-ліцензійної діяльності. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове. Критерії : 100 бальна шкала. 

 
  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПОЛІТОЛОГІЯ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Політологія  

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

формування знань про політичну систему суспільства, 

розуміння сутності, закономірностей, випадковостей та 

перспектив розвитку політичних подій, явищ, 

політичної свідомості та політичної культури. 

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) 

бакалавр 

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 Мельничук І.І. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра суспільних наук 

 

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

знати: 

– окремі розділи політології (політична філософія, політична 

соціологія, порівняльна політологія, теорія міжнародної політики, політична 

історія, прикладна політологія, теоретична політологія, геополітика); 

– методи політологічного аналізу, інформування і прогнозу відносно 

поточних політичних ситуацій; 

– сутність влади як суспільного явища, суб’єкта й об’єкта політичної 

влади. 

вміти: 

– використовувати базові політичні цінності та норми політичної 

поведінки для формування активної громадянської позиції; 

– здатність здійснювати політичну комунікаційну діяльність; 



– розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної 

влади, її сутність, структуру, характерні ознаки, типи і функції; 

– орієнтуватись у проблемах поділу влади, формах державного устрою 

і формах державного правління; 

– розпізнавати прояви прямої і представницької демократії, сприяти їх 

утвердженню в сучасному українському суспільстві; 

– давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій і 

лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів; 

– орієнтуватися в міжнародному політичному житті, геополітичній 

обстановці, мати уявлення про місце і статус України в сучасному світі. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

1. Генезис і розвиток світової політичної думки. 

2. Політико-правові вчення в історії політичної думки України. 

3. Основні напрямки сучасної зарубіжної політології. 

4. Політична влада і політична система суспільства. 

5. Політичні партії в політичній системі. 

6. Політична свідомість і політична культура. 

7. Політичний процес. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове. Критерії : 100 бальна шкала. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Прийняття управлінських рішень 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність генерувати нові ідеї; визначати перспективи 

розвитку об’єкта управління; формувати та 

демонструвати лідерські якості та поведінкові навички. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Спеціальності галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», 281 Публічне управління та 

адміністрування  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Присяжнюк Оксана Федорівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. 

Поліщука 

 

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

Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень 

Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень 

Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)  

Сутнісна характеристика управлінських рішень. 

Процес прийняття управлінських рішень, організація і контроль їх 

виконання. 

Теоретичні концепції методи і моделі прийняття управлінських рішень 

Моделі і процесорні технології прийняття управлінських рішень 



Методи прийняття та обґрунтування управлінських рішень. 

Ситуаційний аналіз при прийнятті управлінських рішень. 

Оцінювання ризиків при обґрунтуванні управлінських рішень 

Прийняття рішень в умовах невизначеності 

Ризики та їх вплив на управлінські рішення. 

Способи обґрунтування інвестиційних та фінансових рішень  

Прийняття рішень при веденні  підприємницької діяльності. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове. Критерії : 100 бальна шкала. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПСИХОЛОГІЯ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Психологія  

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК06. Здатність працювати в команді.  

ЗК07. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК13. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів діяльності).. 

Цикл дисциплін (загальна, або 

професійна підготовка) 

загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні із використанням тренінгової, 

командної та проєктної роботи. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр, другий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

281 «Публічне управління та адміністрування» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Здатність до навчання, прагнення самопізнання та 

готовність підвищувати рівень своїх знань. 

Викладач Коломієць Тетяна Володимирівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Психології 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

в результаті  вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні 

засвоїти базові категорії та поняття психології, сформувати екоцентричний 

світогляд та основні навички soft skills, зокрема психологічного 

самоспостереження та самоаналізу, психоемоційної саморегуляції, 

ефективної міжособистісної взаємодії (в т.ч. і в  професійній діяльності), 

оволодіти основами психології прийняття рішень, особливостями роботи в 

команді. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 
Психологія як наука: історія, методи, теорії. Біологічна природа психічних 

явищ. Поняття особистості у психології . Психічне здоров’я особистості: 

поняття, чинники, профілактика порушень. Психологія міжособистісної 



взаємодії: структура, динаміка, види. Спілкування як вид міжособистісної 

взаємодії. Психологічні особливості комунікативного процесу. Конфліктна 

взаємодія: учасники, динаміка форми поведінки. Психологія командної 

роботи. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): презентація особистого 

портфоліо студента за підсумками виконання наскрізної проєктної роботи. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Публічна політика сталого розвитку 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. Здатність до 

соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання 

конфліктів. Здатність впроваджувати інноваційні 

технології. Здатність використовувати методи аналізу 

та оцінювання програм сталого розвитку. 

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) 

бакалавр 

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 Драган І.О. – 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: мету й основні принципи концепції сталого розвитку; роль 

публічного управління – від формування його принципів, цілей та завдань до 

прийняття конкретних рішень щодо їх реалізації; теоретичну, управлінську і 

практичну площини запропонованих принципів щодо збереження спільного 

навколишнього середовища та забезпечення прав на соціально-економічний 

розвиток. 

вміти: давати оцінку розробці документів щодо забезпечення сталого 

розвитку; визначати інституційну спроможність органів влади різних рівнів 



щодо прийняття відповідальних рішень, формування реальних цілей, 

застосовування адекватних індикаторів, які будуть свідчити  про їх 

досягнення, впроваджувати прийнятні для ефективної реалізації політики 

сталого розвитку управлінські моделі та створювати умови для іх розвитку; 

визначати проблеми та доносити до населення інформацію про погіршення 

екологічних властивостей компонентів природи, вичерпність ресурсів, 

зниження їх якості, а також необхідності формування законодавства щодо 

збереження й охорони природи. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Парадигма сталого (збалансованого) розвитку. 

Глобальні конвенції ООН та стан їх імплементації в Україні. 

Публічна політика: оцінка стану справ у вимірах сталого розвитку. 

Потенційні ресурси та основні завдання забезпечення сталого розвитку 

в державі. 

Механізми, етапи та очікувані результати імплементації програмних 

заходів переходу до сталого розвитку. 

Публічне управління у впровадженні політики сталого розвитку на 

регіональному та місцевому рівнях. 

Прийняття управлінських рішень при формуванні та реалізації 

політики сталого розвитку. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; виконання 

практичних завдань; тестування; модульна контрольна робота, залік. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Публічне адміністрування розвитку сільських 

територій 

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, проектна робота, дискусії, майстер-

класи, тренінги, work-shop  

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

усі спеціальності 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Плотнікова М. Ф. – к. е. н., доцент 

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 

розвитку сільських територій; суб’єкти та об’єкти адміністрування на рівні 

об’єднаної територіальної громади (ОТГ); принципи адміністрування на рівні 

ОТГ; законодавчу базу функціонування ОТГ; розвиток українського 

законодавства в сфері формування системи публічного адміністрування 

розвитком сільських територій; моделі адміністрування розвитком сільських 



територій; форми діяльності територіальних громад; виконавчі органи 

сільських, селищних, міських, районних в містах рад; систему органів 

публічного управління ОТГ; 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 ОТГ, власні інвестиційні ресурси 

муніципалітетів; роль підприємницького сектора в життєдіяльності 

муніципалітету; місце і роль об’єднань громадян та громадських організацій 

у публічному управлінні. 

вміти: визначати структуру і функції органів самоврядування на 

прикладі конкретного регіону, ОТГ, населеного пункту; аналізувати та 

будувати організаційні структури органів місцевої влади та публічних 

адміністративно-територіальних утворень різних рівнів; планувати 

індивідуальну роботу фахівців системи публічного адміністрування; 

формувати ефективний механізм впровадження інновацій; аналізувати 

моделі, методи, форми та інструменти участі населення у здійсненні 

публічного адміністрування сільських територій, розрізняти їх позитивні і 

негативні сторони; вільно оперувати термінологічним апаратом дисципліни. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Публічне адміністрування розвитку сільських територій: сутність, роль, 

принципи, функції та значення у процесі децентралізації. 

Еволюційні підходи до розвитку публічного адміністрування: 

зарубіжний досвід та вітчизняна практика 

Суб’єкти, об’єкти та детермінанти розвитку сільських територій 

Асиметрії та диспропорції розвитку сільських територій 

Сучасна парадигма розвитку сільських територій як основа 

формування самодостатності країни та регіонів 

Критерії та індикатори системного розвитку сільських територій 

Організаційно-економічні умови збалансованого соціально-еколого-

економічного розвитку та нарощування потенціалу сільських територій 

Партисипативний характер управління територіальними громадами 

Механізми забезпечення стійкого багатофункціонального розвитку 

сільських територій 

Інноваційно-інвестиційний вектор розвитку сільських територій 

Феномен появи родових садиб та родових поселень як фактору 

посилення інституціоналізації та позитивних змін 

Державна політика стимулювання розвитку публічного 

адміністрування розвитку сільських територій та її наслідки 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; виконання 

практичних завдань; тестування; модульна контрольна робота, залік. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Публічне управління в системі освіти 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність здійснювати професійну освітню діяльність і 

приймати обґрунтовані управлінські рішення в системі 

освіти, керуючись принципами соціальної 

відповідальності і правовими   нормами 

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) 

Бакалавр 

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., Дацій Н.В., Ходаківський Є.І., 

Литвинчук І.Л., Симоненко Л.І., Довженко В.А., 

Іванюк О.В., Захаріна О.В., Кравець І.В., 

Войтенко А.Б., Золотницька Ю.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: нормативно-правову базу управління в системі освіти, 

зарубіжний та вітчизняний досвід публічної політики й управління наданням 

освітніх послуг, а також інструменти державного регулювання в системі 

освіти; уміти оцінити кадрові, фінансові, матеріальні, інтелектуальні та 

інформаційні  ресурси у сфері надання освітніх послуг для ефективного їх 

використання та залучення нових інноваційних освітніх технологій. 

вміти:  застосовувати заходи організації, планування, мотивації, 

комунікації та контролю в системі освіти, визначати ефективність діючих 

стратегій, форм, методів та інструментів публічного управління у сфері 

надання освітніх послуг,  аналізувати діючі програми розвитку освіти в країні 



та територіальних громадах, оцінювати вітчизняний і зарубіжний досвід  

реалізації освітніх проектів в контексті європейської інтеграції, 

використовуючи методи порівняльного та інституційного аналізу; 

упорядковувати, збирати та обробляти інформацію про хід виконання 

завдань, використання ресурсів у сфері освіти тощо. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Соціальна функція системи освіти. Організаційна структура 

вітчизняної системи освіти та управління нею. Порівняльний аналіз 

зарубіжних систем управління наданням освітніх послуг. Підходи та методи 

аналізу європейських політик в системі освіти. Напрями розвитку публічної 

політики надання освітніх послуг в Україні. Теоретико-методологічні основи 

дослідження освітніх інновацій з використанням інформаційних технологій. 

Сучасні концепції публічного управління системою освіти. Вдосконалення 

нормативно-правового забезпечення в системі освіти  України. Соціальні 

засади формування системи якості надання освітніх послуг. 

Основи економіки та фінансування системи освіти. Управління 

ресурсним потенціалом системи освіти на різних рівнях. Система 

фінансування надання освітніх послуг в умовах ринку. Методи оплати 

надавачів послуг. Ціноутворення в системі освіти. 

Основні принципи стратегічного управління і планування освітнім 

процесом. Визначення пріоритетних факторів стратегії розвитку освітньої 

сфери в умовах глобалізаційних викликів. Теоретичні та практичні засади 

організації і управління освітньою галуззю. Структура адміністративного 

управління організацій в сфері освіти. Управління персоналом освітніх 

закладів в територіальних громадах. Європейські принципи управління 

змінами в системі освіти.  Сучасні підходи до управління якістю надання 

освітніх послуг: зарубіжний досвід. Вдосконалення  нормативно-правової 

бази якості надання освітніх послуг. Ліцензування, стандартизація та 

акредитація у сфері освіти. Процес удосконалення системи якості у сфері 

освіти.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове. Критерії : 100 бальна шкала. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Публічне управління інтелектуальною економікою 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Знати теоретичні засади інтелектуальної економіки, 

концепції, основні напрями і проблеми її розвитку, 

тенденції та перспективи розвитку інтелектуальної 

економіки за умов демократизації суспільства, основні 

наукові теорії у сфері інтелектуальної економіки та 

інтелектуальної власності. Обґрунтовувати умови 

виникнення та еволюційного розвитку інтелектуальної 

економіки, її закономірностей, складових елементів. 

Системний аналіз механізмів публічного регулювання 

інтелектуальної економіки. Розуміти шляхи 

формування інноваційної стратегії розвитку економіки, 

забезпечення творчого та інтелектуального розвитку 

фахівців з питань 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) 

Бакалавр 

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 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: поняття, цілі, принципи, методичний інструментарій розвитку 

інтелектуальної економіки; 



вміти: застосовувати на практиці нормативно-правові положення і 

набуті знання щодо прогнозування, функціонування і розвитку 

інтелектуальної економіки на мікро- та макрорівнях держави. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

1. Теоретичні засади і сучасні тенденції інтелектуального розвитку 

економіки. 

2. Сутність інтелектуальної економіки і передумови її формування. 

3. Національні інноваційні системи. 

4. Державне регулювання інноваційною діяльністю. 

5. Стимулювання розвитку інтелектуальної економіки. 

6. Організаційні форми розвитку інтелектуальної економіки. 

7. Управління інноваційним розвитком держави і регіонів. 

8. Інтелектуальний капітал в інноваційній економіці. 

9. Об'єкти права промислової власності. 

10. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності. 

11. Комерціалізація інтелектуальних продуктів. 

12. Державна система охорони та захисту інтелектуальної власності 

України. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях; виконання 

практичних завдань; тестування; модульна контрольна робота, залік. 
 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Публічне управління соціальною сферою 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Здатність до соціальної взаємодії та до співробітництва. 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати соціальні 

проблеми.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 
підготовка) 

Загальна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, семінарські заняття, проектна робота, есе, 

презентація досліджень. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр 

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., Войтенко А.Б., Симоненко Л.І., 

Довженко В.А., Кравець І.В., 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: оперувати знаннями з теорії соціально-політичних процесів; 

самостійно аналізувати соціальні проблеми, а також розробляти пропозиції 

щодо їх вирішення; застосовувати міжнародний досвід в галузі управління та 

організації соціального захисту населення для вирішення наявних проблем у 

соціальній сфері; аналізувати сучасні процеси і визначати пріоритетні цілі 

основних напрямків розвитку соціальної сфери в Україні. 

вміти: визначати основні моделі та принципи соціальної політики; 

формувати соціальні стратегії, цілі та пріоритети в управлінні соціальною 



сферою; оцінювати ефективність управління об’єктами соціальної сфери; 

формулювати основні напрями розвитку соціальної сфери; організовувати і 

проводити аналіз ефективності функціонування соціальної сфери; розробляти 

пріоритетні напрями розвитку галузей соціальної сфери в Україні з 

урахуванням зарубіжного досвіду.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

1. Сутність, особливості та структура соціальної сфери. 

2. Нормативно-правове забезпечення управління соціальною 

сферою. 

3. Соціальна політика як основа управління соціальною сферою. 

4. Соціальний захист населення як галузь соціальної сфери. 

5. Державно-приватне партнерство в соціальній сфері. 

6. Механізм функціонування культурно-освітнього комплексу в 

сучасних умовах. 

6.1. Система підготовки кадрів і реформування сфери освіти. 

6.2. Управління в сфері охорони здоров’я. 

6.3. Державна політика в сфері культури. Мистецтво. ЗМІ. 

6.4. Державна підтримка фізичної культури та спорту. 

6.5. Форми державного регулювання і підтримки туризму. 

7. Організація і функціонування соціально-побутового комплексу. 

7.1. Принципи та методи управління ЖКГ. 

7.2. Транспортні і комунікаційні послуги. 

7.3. Система управління якістю побутових послуг. 

8. Зарубіжний досвід управління соціальною сферою. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Форми контролю знань студентів:  

− поточний;  

− підсумковий модульний;  

− семестровий підсумковий (залік, екзамен). 

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 

 

РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Реформування публічного управління та 

адміністрування 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність визначати пріоритетні напрями 

реформування публічного управління та 

адміністрування та приймати обґрунтовані рішення 

покращення сталого розвитку територіальних громад. 

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) 

Бакалавр 

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., Дацій Н.В., Ходаківський Є.І., 

Литвинчук І.Л., Симоненко Л.І., Довженко В.А., 

Іванюк О.В., Захаріна О.В., Кравець І.В., 

Войтенко А.Б., Золотницька Ю.В., Пугачова Н.С. 

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: роль держави, органів місцевого самоврядування, 

громадянського суспільства в реалізації реформ публічного управління та 

адміністрування, шляхи впровадження в практичну діяльність концепцій і 

стратегій регіонального та місцевого соціально-економічного розвитку; 

базові основи та інструменти реформування системи державного та 

місцевого самоврядування; процес прийняття загальнодержавних та 

локальних управлінських рішень з  реформування механізмів та моделей 

суспільного розвитку та демократизації, реформаторські інструменти 



використання ресурсного потенціалу територіальних громад в умовах 

трансформаційних змін. 

вміти: застосовувати інструменти адміністративної реформи для 

удосконалення механізмів публічного управління  на загальнодержавному, 

локальному та муніципальному рівнях, управляти формуванням та розвитком 

ОТГ; розробляти пакети реформ, стратегії, проекти, практичні рекомендації, 

аналітичні довідки, документацію, програми соціально-економічного 

розвитку територіальних громад впроваджувати бенчмаркінг світового 

досвіду реформування публічного управління та адміністрування, 

застосовувати інформаційні технології в ході реалізації реформ публічного 

управління та адміністрування, інноваційні методи та інструменти розвитку 

публічно-приватного партнерства; здійснювати адміністрування та захист 

інтелектуальної власності.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Роль держави в реформуванні моделі публічного управління та 

адміністрування. Реформування системи надання публічних послуг з 

використанням зарубіжного досвіду. 

Бюджетно-податкове реформування ресурсної бази розвитку 

територіальних громад. Зміни в державному та місцевому бюджетуванні 

реалізації реформ місцевого розвитку. Механізми грошово-кредитного 

реформування розвитку територіальних громад.  

Бенчмаркінг світового досвіду публічного управління та 

адміністрування. 

Ефективність і результативність реформаторських дій при розробці 

загальнодержавної та  локальної політики. Публічне управління розвитком 

державно-приватного партнерства. Застосування інформаційних технологій в 

публічному управлінні та адмініструванні. Аналіз вигід і витрат  

ефективності реформ публічного управління та адміністрування.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове. Критерії : 100 бальна шкала. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

СОЦІОЛОГІЯ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Соціологія 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

суспільства. 

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, проблемні заняття. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Публічне управління та адміністрування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 

своїх знань 

Викладач Шевченко Олександр Миколайович 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 

Кафедра суспільних наук 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати теоретичні принципи та методологічні основи соціології як 

науки про суспільство, соціальні спільності, соціальні інститути та соціальні 

відносини; спеціальні соціологічні теорії і перш за все соціологію праці як 

основу організації і управління виробництвом у нових умовах 

господарювання; розвиток найважливіших інститутів, необхідних для 

створення відкритого, демократичного суспільства; необхідність проведення 

реконструкцій економічних інститутів суспільства і нових соціально-

економічних відносин у ринкових умовах та загострення екологічних 

проблем; методику і техніку проведення соціологічних досліджень. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології. Структура і функції соціології 



як науки. Основні етапи і тенденції розвитку соціологічної думки. 

Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку. Соціальна структура та 

соціальна стратифікація суспільства. Соціальні зміни та соціальні процеси. 

Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний контроль. Соціальні 

інститути суспільства і соціальні організації. Особистість у системі 

соціальних зв’язків. Культура як соціальний феномен. Соціологія конфлікту. 

Економічна соціологія. Соціологія праці та зайнятості. Соціологія молоді. 

Соціологія освіти. Соціологія міста і села. Соціологія екології 

Соціологія політики Соціологія громадської думки. Соціологія сім’ї та 

шлюбу. Методика і техніка соціологічних досліджень. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): Для визначення рівня 

засвоєння студентами навчального матеріалу використовуються такі методи 

контролю знань як поточне тестування після вивчення кожного змістового 

модуля; залік. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РЕГІОНУ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Управління інвестиційним забезпеченням регіону 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. Здатність 

працювати в команді. Здатність забезпечувати належний 

рівень вироблення та використання управлінських 

продуктів, послуг чи процесів. Здатність розуміти та 

використовувати технології  вироблення, прийняття та 

реалізації управлінських рішень. 

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) 

бакалавр 

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 Вилгін Є.А. – д.держ.упр. 

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, цілі, функції, методологічні системи та методичний 

інструментарій управління інвестиційним забезпеченням регіону; логіку 

прийняття управлінських рішень в інвестиційній сфері; сучасні інвестиційні 

інструменти, які використовуються у вітчизняній практиці. 

вміти: використовувати в практичній діяльності сучасні методи 

розробки інвестиційної стратегії в регіоні; оцінювати й аналізувати 

інвестиційну політику, що проводиться на рівні держави та регіону, а також 

оцінювати інвестиційні проекти та інвестиційні портфелі; приймати 

обґрунтовані управлінські рішення в інвестиційній сфері регіону. 

 

 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Теоретичні основи управління інвестиційним забезпеченням регіону.  

Методологія та інструментарій інвестиційного управління. 

Інвестиційна та інноваційна стратегія регіону. 

Визначення регіональної направленості інвестиційної діяльності.  

Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії регіону. 

Управління реальними інвестиціями. 

Управління вибором інвестиційних проектів і формуванням програми 

реальних інвестицій в регіоні. 

Управління фінансовими інвестиціями. 

Управління реалізацією інвестиційних та інноваційних проектів. 

Забезпечення нейтралізації проектних ризиків. 

Комплексне оцінювання ефективності управління інвестиційним 

забезпеченням регіону. 

 

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 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Управління інтелектуальною власністю 

Назва загальної компетентності, 

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання 

та практичні проблеми у сфері інтелектуальної 

власності в процесі професійної діяльності. 

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) 

бакалавр 

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: значення і сутність інтелектуальної власності; види 

промислової власності та критерії інтелектуальної власності; основні 

законопроекти та міжнародні договори в галузі інтелектуальної власності; 

авторське право і суміжні права; способи комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності; підходи до управління об’єктами права 

інтелектуальної власності. 

вміти: визначати, що відноситься до об’єктів інтелектуальної 

власності; працювати з джерелами захисту права інтелектуальної власності 

України; застосовувати набуті знання з правової охорони та захисту 

інтелектуальної власності у професійній діяльності, для орієнтації в 

суспільно-політичному і економічному житті. 

 

 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Інтелектуальна власність як об’єкт управління в умовах 

інформаційного суспільства. Значення інтелектуальної власності в Україні та 

світі. Інтелектуальна діяльність та інтелектуальний капітал – економічна 

основа сучасного суспільства. 

Управління об’єктами патентного права (винахід, корисна модель, 

промисловий зразок та ін.). Управління об’єктами авторського права і 

суміжних прав. Правове регулювання інтелектуальної власності в мережі 

Internet. Управління нетрадиційними об’єктами права інтелектуальної 

власності (сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) 

інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, наукові відкриття, 

раціоналізаторські пропозиції). Управління комерційними позначеннями 

(торгові марки, географічні зазначення походження товарів, доменні імена 

тощо). 

Методи оцінки інтелектуальної власності. Використання 

інтелектуальної власності в господарській діяльності. Використання на 

ліцензійній основі комерційних позначень. Ліцензування і передача 

технологій. Ліцензійне використання ноу-хау і шоу-хау. 

Міжнародна система охорони інтелектуальної власності. Управління 

інтелектуальною власністю в університетах та науково-дослідних установах. 

Інноваційний розвиток України: стан та перспективи. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове. Критерії : 100 бальна шкала. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Управління конфліктами в системі державної влади 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність працювати в команді. Навички 

міжособистісної взаємодії. Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів діяльності). 

Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й 

розв’язання конфліктів. Здатність забезпечувати 

дотримання нормативно-правових та морально-етичних 

норм поведінки. Здатність до дослідницької та 

пошукової діяльності в сфері публічного управління та 

адміністрування. Здатність у складі робочої групи 

проводити прикладні дослідження 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, проектна робота, дискусії, майстер-

класи, тренінги, work-shop  

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

усі спеціальності 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Ходаківський Є. І. – д. е. н., 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: знати об’єкт та предмет конфліктології; сутність конфлікту та 

його структуру; динаміку та причини конфлікту; види конфліктів у 

суспільстві та їх особливості; особливості внутрішньо-особистісного, 

міжособистісного та міжгрупового конфліктів; психологічні особливості 

механізму виникнення конфліктів; теорії поведінки особистості в конфлікті; 



технології управління конфліктами; психологічні умови попередження та 

розв’язання конфліктів;  

вміти: оцінювати місце конфліктології в системі спеціальних наук про 

людину; використовувати технології ефективного спілкування та 

раціональної поведінки в конфлікті; виявляти механізм та причини 

соціальних конфліктів; визначати етапи виникнення конфлікту з метою 

подальшого його розв’язання; розпізнавати внутрішньо-особистісний 

конфлікт; виявляти основні етапи переговорного процесу; визначати шляхи 

розв’язання конфліктів в управлінні; використовувати отримані знання для 

попередження та регулювання конфліктів; використовувати набуті знання 

при веденні наукових дискусій з питань конфліктології; виявляти повагу до 

різноманітних національних та етнічних спільнот, співпрацювати з носіями 

різних історичних, політичних, релігійних, культурних, сімейних та 

особистісних цінностей; створювати умови для комунікації із 

представниками різних верств населення; виявляти самостійність і соціальну 

відповідальність, громадянські та патріотичні чесноти при виконанні 

функціональних обов’язків. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Конфліктологія як наука. Історія розвитку конфліктологічної думки. 

Поняття, причини, функції та типологія конфліктів. 

Характеристика конфлікту як соціально-психологічного феномену.  

Теорії механізмів виникнення конфліктів. Типологія конфліктів та їх 

особливості. 

Основні структурні характеристики конфлікту. Динаміка конфлікту та 

механізми його виникнення. 

Конфлікти на різних рівнях соціальної системи. 

Внутрішньоособистісний конфлікт: поняття, характеристики та види.  

Конфлікти в організаціях та сфері управління. 

Теорії поведінки особистості в конфлікті. Конфліктна поведінка: 

поняття, стратегії і тактики. Діагностика конфліктів. 

Технології ефективного спілкування та раціональної поведінки в 

конфлікті. 

Організація та проведення ділових прийомів. Службове листування.  

Процес управління конфліктами. Вирішення конфліктів: форми, етапи, 

критерії та стратегії. Технології управління конфліктами. 

Посередницька діяльність у розв’язанні конфліктів. Психологія 

переговорного процесу з розв’язання конфліктів 

Переговорний процес як спосіб вирішення конфліктів. Зміст та 

організація підготовки ділових переговорів. 

 

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 ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Управління персоналом в органах публічної влади 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Здатність до соціальної взаємодії та до співробітництва. 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, семінарські заняття, проектна робота, есе, 

презентація досліджень. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр 

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., Войтенко А.Б., Симоненко Л.І., 

Довженко В.А., Кравець І.В., 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: структуру та особливості функціонування публічної сфери; 

сучасні технології управління персоналом в публічній службі; принципи, 

механізми, методи та стилі управління персоналом в органах публічної 

влади; психологічні техніки для попередження професійного вигорання; 

розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації 

управлінських рішень; знати роль командотворення та лідерства в публічній 

сфері; морально-етичні норми та правила поведінки публічних службовців; 

систему підвищення рівня професійної компетентності службовців публічної 



служби; міжнародний досвід управління персоналом в органах публічної 

влади. 

вміти: розробляти тактичні та оперативні плани управлінської 

діяльності; налагодити комунікацію між громадянами та органами публічної 

влади; організовувати діяльність публічних служб та управляти кадровими 

процесами в органах публічної влади; застосовувати методи контролю якості 

надання публічних послуг, в тому числі з врахуванням морально-етичної 

складової професійної культури публічного службовця; виявляти конфлікт 

інтересів, попереджати та запобігати його негативним наслідкам; проводити 

внутрішній та зовнішній аудит системи управління персоналом в органах 

публічної влади. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

1. Правове забезпечення управління персоналом  в органах публічної 

влади. 

2. PR-менеджмент: теорія і практика. 

3. Публічні комунікації та психологія управління персоналом. 

4. Лідерство в органах публічної влади. 

5. Імідж та етика державного службовця в системі публічного 

управління. 

6. Моральні аспекти та корупційні ризики в діяльності публічних 

службовців. 

7. Політична відповідальність та конфлікт інтересів в органах 

публічної влади. 

8. Просування по службі та службова кар’єра. 

9. Формування системи професійного навчання публічних службовців 

та кадрового резерву в публічній службі. 

10. Міжнародний досвід управління персоналом в органах публічної 

влади. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Форми контролю знань студентів:  

− поточний;  

− підсумковий модульний;  

− семестровий підсумковий (залік, екзамен). 

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 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
  

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Управління проєктами 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність вільно оперувати методами управління 

проєктами на всіх фазах життєвого циклу проєкту  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проєктна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

Усі спеціальності 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

Семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач 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: способи організації управління проєктами та планування змісту 

проєкту; вимоги та умови вибору виконавців проектів 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 

Вміти: виконувати фінансово-технічне обґрунтування проєктів; 

оцінювати ефективність проекту, 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 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Управління інтеграцією проєкту 



Управління змістом проєкту 

Управління часом проєкту 

Управління вартістю проєкту 

Управління ризиком проєкту 

Управління трудовими ресурсами проєкту 

Управління комунікаціями проєкту 

Управління якістю проєкту 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях, виконання 

практичних, тестових та проєктних завдань, контрольна робота 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Управління розвитком територіальних громад 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

вивчення умов і засобів, які забезпечують самостійність 

територіальних громад, їх органів посадових осіб у 

вирішені питань місцевого значення, а також 

відповідальності в системі місцевого самоврядування 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проєктна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Усі спеціальності 

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: 

‒ теоретичні та прикладні питання сучасного розуміння 

децентралізації в Україні; 

‒ перспективні напрями формування сучасних територіальних 

громад, шляхи фінансового забезпечення об’єднаних територіальних громад;  

‒ особливості формування використання та розвитку 

територіальних, земельних та фінансових ресурсів об’єднаної територіальної 

громади. 

уміти: 

‒ використовувати знання з галузі місцевого самоврядування при 

вирішенні професійних завдань;  



‒ орієнтуватися в системі внутрішньо-державного законодавства та 

практики, які регламентують організацію та діяльність суб’єктів місцевого 

самоврядування України;  

‒ застосовувати знання в практичній роботі при створені об’єднаних 

територіальних громад;  

‒ вирішувати основні проблеми розвитку територіальних громад, які 

потребують негайного вирішення. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Поняття територіальної громади: види, функції. 

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». 

Децентралізація та реформування місцевого самоврядування. 

Перспективні напрями формування сучасних територіальних громад. 

Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної 

громади 

Планування розвитку територіальних громад. 

Управління розвитком територіальних громад. 

Вплив глобалізації на планування розвитку громад. 

Механізм прямої безпосередньої демократії на місцевому рівні. 

Фінансування проектів розвитку об’єднаних територіальних громад. 

Інноваційні підходи в залученні громадян до проектів планування 

місцевого розвитку. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях, виконання 

практичних, тестових та ситуаційних завдань, контрольна робота. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ГРОМАД 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Управління соціальним капіталом громад 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність реалізувати свої права як члена інститутів 

громадянського суспільства, спроможність для громадян 

реалізувати потребу в довірі до органів місцевої влади,  

можливості взаємодіяти при вирішенні актуальних 

питань розвитку територіальних громад. 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Здатність до соціального партнерства. 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати соціальні 

проблеми.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, семінарські заняття, проектна робота, есе, 

презентація досліджень. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

Бакалавр 

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., Войтенко А.Б., Симоненко Л.І., 

Довженко В.А., Кравець І.В., 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: оперувати знаннями з теорії формування соціального капіталу; 

самостійно аналізувати проблеми накопичення соціального капіталу,  

розробляти пропозиції щодо їх вирішення; застосовувати міжнародний 

досвід в галузі управління та організації застосування соціального капіталу в 

територіальних громадах, комунікації та взаємодії населення громад та 

органів місцевого самоврядування; аналізувати сучасні процеси і визначати 

пріоритетні цілі основних напрямків розвитку соціального капіталу 

територіальних громад. 



вміти: визначати основні моделі та принципи соціальної взаємодії та 

комунікації; формувати стратегії розвитку соціального капіталу громад, цілі 

та пріоритети в управлінні соціальною сферою; оцінювати ефективність 

управління об’єктами соціальної сфери; формулювати основні напрями 

розвитку соціальної сфери; організовувати і проводити аналіз ефективності 

функціонування соціальної сфери; розробляти пріоритетні напрями 

підвищення рівня життя населення територіальних громад з урахуванням 

зарубіжного досвіду.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

1. Сутність, особливості та структура соціального капіталу. 

2. Нормативно-правове забезпечення управління соціальним 

капіталом. 

3. Соціальна політика як основа управління соціальним капіталом. 

4. Соціальний захист населення як галузь соціальної сфери. 

5. Державно-приватне партнерство в сфері розвитку соціального 

капіталу громад. 

6. Механізм функціонування інститутів громадянського 

суспільства. 

7.  Реформування системи ресурсного забезпечення функціонування 

соціального капіталу. 

8. Управління в сфері охорони здоров’я. 

9. Державна політика в галузі взаємодії влади та соціального 

капіталу громад. 

19. Зарубіжний досвід управління соціальним капіталом. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Форми контролю знань студентів:  

− поточний;  

− підсумковий модульний;  

− семестровий підсумковий (залік, екзамен). 

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 

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Управлінський консалтинг 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

Здатність обирати та використовувати концепції, методи 

та інструментарій менеджменту, в тому числі у 

відповідності до визначених цілей та міжнародних 

стандартів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

Магістр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

Менеджмент, публічне управління та адміністрування, 

підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 

маркетинг, облік і оподаткування, туризм, 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

Семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Кравчук Ірина Ігорівна 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 

Менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. 

Поліщука 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

‒ критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах;  

‒ проектувати ефективні системи управління організаціями. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

‒ сутність, зміст і поняття управлінського консалтингу; 

‒ організація консалтингової діяльності; 

‒ проектне управління консалтинговою фірмою; 

‒ маркетинг консалтингової фірми; 

‒ стратегія консалтингової фірми; 



‒ здійснення організаційних змін; 

‒ взаємовідносини консультанта і клієнта. 

Завдання. 

‒ Підготовка матеріалів щодо організації консалтингової діяльності. 

‒ Формування консалтингового проекту. 

‒ Оформлення презентації консалтингового продукту клієнту. 

‒ Вибір стратегії консалтингової фірми. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

- модульне тестування; 

- екзамен (вважається складеним за результатами поточного та 

сумарного модульного контролю  за умови, що мінімальна сума отриманих 

балів становить 60).  

 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ТА 

РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Фінансово-економічні основи державного та 

регіонального управління 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання 

та практичні проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування в процесі професійної діяльності або в 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 

методів відповідної галузі і характеризується 

комплексністю й невизначеністю умов. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

професійна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, проектна робота, 

проблемні заняття тощо 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується 

дисципліна) 

281 публічне управління та адміністрування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

без обмежень 

Викладач Симоненко Л.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: основи державного управління, основи регіонального 

управління, основи публічних та місцевих фінансів, основи державного 

регулювання у сфері економіки,  національний, регіональний, місцевий рівні 

господарювання. 

вміти: встановлювати фактори які несуть суттєвий негативний вплив 

на національну економіку, призводять до її тінізації, витоку капіталу та 

іншим негативним явищам, які уповільнюють темпи економічного зростання 

та загрожують національним інтересам у сфері економіки. 

 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

Поняття та основні засади нормативно-правового регулювання 

господарської діяльності. Поняття фінансів, фінансової діяльності держави та 

органів місцевого самоврядування. Фінансова система  та фінансовий 

контроль в Україні. Правове регулювання публічних доходів і видатків. 

Бюджетний процес в Україні. Фінансовий потенціал регіону. Джерела 

фінансування розвитку регіонів. Місцевий економічний розвиток. 

Інструменти місцевого економічного розвитку. Джерела фінансування 

місцевого економічного розвитку. Моніторинг та оцінювання місцевого 

економічного розвитку. Право комунальної власності в Україні та 

особливості його реалізації. Функціональне та проектне управління різними 

видами комунального майна та суб’єктами господарювання комунального 

сектору економіки. Управління земельними ресурсами територіальної 

громади. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії). Форми оцінювання: 

поточне та підсумкове. Критерії: 100 бальна шкала. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експлікаційні форми навчальних програм  

дисциплін вибіркової компоненти 

для студентів усіх спеціальностей  

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЕКОНОМІКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Економіка: теорія і практика 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність розв’язувати спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері економіки та у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної теорії та економічної політики. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

загальна 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

бакалавр 

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., Симоненко Л.І., Довженко В.А., 

Захаріна О.В., Кравець І.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: 

− розуміти основні закономірності розвитку та функціонування 

економічних систем; 

– розуміти суть та фактори формування попиту та пропозиції товарів на 

індивідуальних ринках, механізм ринкової координації; 

– розуміти суть та умови підприємницької діяльності, конкуренції та 

монополії; 

– оволодіти знаннями стосовно необхідності, основних напрямків, 

методів та інструментів державного регулювання економіки; співвідношення 

ринку та держави в досягненні динамічної збалансованості економічної 

системи. 

 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Становлення та розвиток економічної науки.  

Процес суспільного виробництва: фактори, результати, ефективність.  

Економічна система суспільства. Відносини власності. 

Сутність та генезис товарного виробництва. Товар і гроші 

Ринок і його інфраструктура. Конкуренція та монополія у ринковій 

економіці. 

Ціна як основний інструмент ринку. Механізм ціноутворення.  

Підприємництво та підприємство в ринковій економіці. 

Капітал як економічна основа діяльності підприємств. Витрати 

виробництва та прибуток 

Відтворення та економічне зростання. Циклічність економічного 

розвитку 

Фінансово-грошова система держави. 

Сутність світового господарства, його структура і суперечності 

розвитку. Економічні аспекти глобальних проблем. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Оцінюється робота на лекційних та практичних заняттях, виконання і 

презентації творчих робіт; підсумковий контроль засвоєння знань. 
 


