
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 Публічне управління та адміністрування на 2022/2023н.р.

рік прийому - 2021
денна, заочна форма навчання

3-4 семестр

Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Викладач, який буде викладати
дисципліну Назва загальної

(фахової)
компетентності,
на розвиток якої

спрямована
дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
пропонуються

(лекції, практики,
командна робота,
семінар, проектна

робота,
проблемні

заняття тощо)

Рівень
освіти, для

якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей знань/
cпеціальність,

для яких
пропонується
дисципліна

Кількість
здобувачів,
які можуть
за-писатис

я на
дисципліну

*

Вхідні
вимоги до

студентів, які
хочуть
обрати

дисципліну /
до аудиторії

Обмежен
ня щодо
семестру
вивченняЛекції

Семінарські та
практичні
заняття,

лабораторні
роботи

1. Бренд-менеджмент територіальних одиниць
Кафедра

управління імені
Олега
Балацького

Матвєєва Ю.Т.,
к.е.н., старший
викладач

Матвєєва Ю.Т.,
к.е.н., старший
викладач

Здатність
впроваджувати
інноваційні
технології.

1.Використовувати
сучасні інструменти
щодо створення
територіального
бренду.

2. Розробляти
стратегії управління
територіальним
брендом.
3. Надавати
рекомендації щодо
забезпечення
позитивного іміджу
території шляхом
використання
новітніх технологій,
Інтернету та засобів
комунікації.

Лекції-дискусії,
ділові ігри,
командна
робота,кейси

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонується
для студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Лекції-до 60
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 3-4

2. Програмно-цільовий підхід в публічному управлінні
Кафедра

управління імені
Олега
Балацького

Бондар Т.В.,
к.е.н., старший
викладач

Бондар Т.В.,
к.е.н., старший
викладач

Здатність
готувати
проекти
управлінських
рішень та їх
впроваджувати
.

1.  Використо
вувати методи
аналізу та
оцінювання
бюджетних програм.
2. Використов
увати результативні
кількісні та якісні
показники, які
характеризують
ступінь досягнення

Лекції-дискусії,
ділові ігри,
командна
робота,кейси

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонується
для студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Лекції-до 60
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 3-4



мети та виконання
бюджетної програми.
3. Ефективно
використовувати
програмно-цільовий
метод у процесі
управління
бюджетними
програмами.

3.Організація надання адміністративних послуг
Кафедра

управління імені
Олега
Балацького

Опанасюк
Ю.А., к.е.н.,
старший
викладач

Опанасюк
Ю.А., к.е.н.,
старший
викладач

Здатність
забезпечувати
належний
рівень
вироблення та
використання
управлінських
продуктів,
послуг чи
процесів.

1. Вміти
комунікувати з
споживачами
адміністративних
послуг, знаходити
шляхи розв'язання
проблем
2. Використовувати
систему
електронного
документообігу в
сфері надання
адміністративних
послуг
3. Демонструвати
дотримання
нормативно-правови
х та
морально-етичних
норм поведінки

Лекції-дискусії,
ділові ігри,
командна
робота,кейси

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонується
для студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Лекції-до 60
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 3-4

4. Службове діловодство у публічних органах влади
Кафедра

управління імені
Олега
Балацького

Кобушко Я.В.,
к.е.н., старший
викладач

Кобушко Я.В.,
к.е.н., старший
викладач

Здатність
забезпечувати
належний
рівень
вироблення та
використання
управлінських
продуктів,
послуг чи
процесів.

1.Розуміти роль
діловодства
управлінській
діяльності.
2.Розуміти зміст
основних понять, що
використовуються у
діловодстві.
3.Розрізняти
класифікацію
документів,
розмаїття
управлінської
документації.
4.Оволодіти
вміннями щодо
технології

Лекції-дискусії,
ділові ігри,
командна
робота,кейси

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонується
для студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Лекції-до 60
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 3-4



роботи з
документами.

5. Зовнішнє середовище публічного управління
Кафедра

управління імені
Олега
Балацького

Таранюк К.В.,
к.е.н., старший
викладач

Таранюк К.В.,
к.е.н., старший
викладач

Здатність до
пошуку,
оброблення та
аналізу
інформації з
різних джерел. 
Здатність до
соціальної
взаємодії, до
співробітництв
а й розв'язання
конфліктів.

1. Надавати
характеристику
чинної моделі
взаємозв'язків
публічного
управління із
зовнішнім
середовищем
2. Аналізуват
и міжорганізаційні
відносини в
зовнішньому
середовищі
публічного
управління.
3.Визначати
помилки взаємодії
публічного
управління із
зовнішнім
середовищем.

4. Розробляти
прогнози розвитку
зовнішнього
середовища
публічого
управління на
середньострокову та
довгострокову
перспективи.

Лекції-дискусії,
ділові ігри,
командна
робота,кейси

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонується
для студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Лекції-до 60
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 3-4



КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ Публічне управління та адміністрування (бакалавр) на 2022/2023н.р.

рік прийому -  2020
денна, заочна форма навчання

5-8 семестр
Кафедра, яка

пропонує
дисципліну

Викладач, який буде викладати
дисципліну

Назва загальної
(фахової)
компетентності, на
розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання Методи
викладання, які
пропонуються
(лекції, практики,
командна робота,
семінар, проектна
робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Кількість
здобувачів,
які можуть
за-писатися
на
дисципліну
*

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисциплін
у / до
аудиторії

Обмеж
ення
щодо
семест
ру
вивчен
ня

Лекції Семінарські
та практичні
заняття,
лабораторні
роботи

1. Інтеркультуралізм в публічному управлінні
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Васильєва
Т.А., д.е.н.,
проф.

Васильєва
Т.А., д.е.н.,
проф.

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

1. Розуміти основні
принципи формування
системи публічного
управління з
урахуванням
інтеркультурності.
2. Вміти формувати
програми та проєкти в
системі публічного
управління із
застосуванням
принципу
інтеркультурності.
3. Вміти генерувати
ідеї, працювати в
команді, розвивати
лідерські та
підприємницькі якості

Лекції-дискусії
із використанням
мультимедійного
обладнання;
практичні
завдання та
кейси,
онлайн-ігри,
командна робота

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонує-
ться для
студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

без
обмежень

відсутні 5-8

2. Лідерство та команда у публічному управлінні
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Таранюк
К.В., к.е.н.,
старший
викладач

Таранюк
К.В., к.е.н.,
старший
викладач

Здатність
працювати в
команді.

Навички
міжособистісної
взаємодії.

1. Демонструва
ти навички взаємодії,
лідерства, командної
роботи
2. Приймати
індивідуальні та
групові рішення,
пропонуючи
обґрунтовані

Лекції-дискусії,
ділові ігри,
командна робота,
мозковий штурм,
кейси

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонує-
ться для
студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та

Лекції-до 60
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 5-8



варіанти розв'язання
проблеми
3. Виконувати
функціональні
обов’язки в групі,
розподіляти ролі в
команді
4. Ефективно
управляти командою,
вирішувати конфліктні
ситуації

адмініструванн
я

3. Психологія мас
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Таранюк
К.В., к.е.н.,
старший
викладач

Таранюк
К.В., к.е.н.,
старший
викладач

Здатність до
соціальної
взаємодії, до
співробітництва й
розв’язання
конфліктів.
Здатність
спілкуватися з
представниками
інших професійних
груп різного рівня
(з експертами з
інших галузей
знань/видів
діяльності)

1. Знати
особливості масової
поведінки, масових
настроїв та явищ,
теорії мас в аспекті
соціальних
комунікацій
2. Аналізувати
та критично оцінювати
масову поведінку
3. Знати
принципи
дезінформації і
маніпуляції масовою
свідомістю та
ефективні методи
протидії
масово-інформаційним
впливам
4. Розпізнавати
моделі
масово-інформаційних
впливів на
підсвідомість задля
ефективної протидії
психологічним атакам.

Лекції-дискусії,
ділові ігри,
командна робота,
мозковий штурм,
кейси

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонує-
ться для
студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Лекції-до 60
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 5-8

4. Антикорупційна діяльність у публічному управлінні
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Опанасюк
Ю.А., к.е.н.,
старший
викладач

Опанасюк
Ю.А., к.е.н.,
старший
викладач

Здатність
забезпечувати
належний рівень
вироблення та
використання
управлінських
продуктів, послуг
чи процесів.
Здатність
забезпечувати

1. Аналізувати
основні причини
виникнення корупції
як суспільного явища.
2. Cамостійно
діагностувати рівень
корупції.
3. Проводити
аналіз і
обґрунтовувати

Лекції-дискусії,
ділові ігри,
командна робота,
мозковий штурм,
кейси

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонується
для студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Лекції-до 60
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 5-8



дотримання
нормативно-правов
их та
морально-етичних
норм поведінки.

висновки про рівень
корупції в органах
державної влади.
4. Виявляти
основні напрямки
підвищення надійності
і результативності
антикорупційних
заходів.
5. Розробляти
комплекс
антикорупційних
заходів

5. Технологія публічних виступів
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Деміхов О.І.
к.н.держ.упра
вл., ст.
викладач

Деміхов О.І.
к.н.держ.управ
л., ст. викладач

Здатність до
пошуку,
оброблення та
аналізу інформації
з різних джерел.
Здатність
спілкуватися
державною мовою
як усно, так і
письмово.
Здатність
спілкуватися
іноземною мовою.

1. Визначати
мету підготовки
публічного виступу
2. Формувати
композицію промови
та стратегію
публічного виступу
3. Застосовуват
и різні види
аргументів та засоби
мовленнєвого впливу в
тексті публічного
виступу;
4. Готувати
тексти промов
відповідно до сфери,
теми, характеру
аудиторії, часу, місця
виступу тощо та
аналізувати готовий
публічний виступ за
системою критеріїв

Лекції-дискусії,
ділові ігри,
презентації,
командна робота,
мозковий штурм,
кейси

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонується
для студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Лекції-до 60
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 5-8

6. Державно-приватне партнерство
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Павленко
О.О., к.е.н.,
доцент

Павленко О.О.,
к.е.н., доцент

Здатність
спілкуватися з
представниками
інших професійних
груп різного рівня
(з експертами з
інших галузей
знань/видів
діяльності).
Здатність
працювати у

1.Знати теоретичні та
прикладні засади
регіональної політики,
місцевого розвитку,
управління
інфраструктурою
міста.
2. Використовувати
методологію та
інструментарій
управління

Інтерактивні
лекції,
лекції-бесіди,
практикуми,
робота з
власними
мобільними
пристроями,
індивідуальне та
групове
вирішення

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонується
для студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

без
обмежень

відсутні 5-8



міжнародному
контексті

інноваціями,
ризиками, проєктами,
змінами, якістю в
контексті здійснення
ДПП.
3. Використовувати
механізми та
організаційно-правові
форми ДПП з метою
вирішення
соціально-економічних
проблем при реалізації
регіональної політики.
4. Застосовувати
міжнародний та
вітчизняний досвід під
час планування та
реалізації проектів
ДПП на місцевому та
регіональному рівнях.

практичних
завдань

7. Моніторинг та оцінювання управлінської діяльності
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Кобушко
Я.В., к.е.н.,
доц.

Кобушко
Я.В., к.е.н.,
доц.

Вміння виявляти,
ставити та
вирішувати
проблеми

1.Збирати,
опрацьовувати та
оцінювати дані щодо
результатів
управлінської
діяльності в
публічному
управлінні.
2. Розробляти критерії
оцінки ефективності
управлінської
діяльності органів
державної влади та
місцевого
самоврядування
3. Використовувати
алгоритм та методики
моніторингу і
оцінювання
ефективності роботи
органів влади в
державному
управлінні та
місцевому
самоврядуванні
4. Планувати процеси
моніторингу й
оцінювання стратегій і
програм

Лекції-дискусії
із використанням
мультимедійного
обладнання;
практичні
завдання та
кейси,
онлайн-ігри,
командна робота

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонує-
ться для
студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

без
обмежень

відсутні 5-8



регіонального
розвитку для
підвищення
спроможності органів
влади в
провадженні цієї
діяльності.

8. Технологія прийняття рішень у публічному управлінні
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Мотречко
В.В., канд. з
держ.управл.

Мотречко
В.В., канд. з
держ.управл

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

Вміння виявляти
та вирішувати
проблеми,
генерувати нові
ідеї

Здатність
генерувати нові
ідеї й нестандартні
підходи до їх
реалізації
(креативність)

1.Організовувати
діяльність органів
влади  щодо
вироблення політики
та прийняття рішень
2. Організовувати
працю в первинних
робочих групах з
метою досягнення
цілей органів влади,
громадянського
суспільства та бізнес
структур
3.Забезпечувати
належний рівень
вироблення політики
та використання
управлінських рішень,
продуктів, послуг чи
процесів.

Лекції-дискусії
із використанням
мультимедійного
обладнання;
практичні
завдання та
кейси,
онлайн-ігри,
командна робота

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонує-
ться для
студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

без
обмежень

відсутні 5-8

9. Публічне управління сталим розвитком
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Павленко
О.О.  к.е.н.,
доцент

Павленко
О.О.  к.е.н.,
доцент

Здатність вчитися
та оволодівати
сучасними
знаннями.

1.Оцінювати рівень
управління чистотою
навколишнього
середовища
2.Планувати і
розробляти
економічно-ефективні
заходи в сфері
природоохоронної
діяльності
3.Оцінювати
економічний збиток
від забруднення
навколишнього
природного
середовища та
нераціонального
використання
природних ресурсів
4.Визначати

Лекції-дискусії
із використанням
мультимедійного
обладнання;
практичні
завдання та
кейси,
онлайн-ігри,
командна робота

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонує-
ться для
студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

без
обмежень

відсутні 5-8



оптимальні шляхи
управління якістю
навколишнього
середовища

10. Управління суспільними об єднаннями
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Кубатко
В.В., к.е.н.,
асист.

Кубатко В.В.,
к.е.н., асист.

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

1.Демонструвати
знання щодо системи
управління
суспільними
об'єднаннями,
процедури їх
створення та
реєстрації, механізму
взаємодії держави з
суспільними
об'єднаннями та
особливостей
стратегічного та
оперативного
планування діяльності
суспільних об'єднань
2.Вміти застосовувати
загальні принципи,
форми та методи, що
використовуються для
ефективної реалізації
функцій менеджменту
у системі управління
суспільними
об'єднаннями.
3.Застосовувати
основні принципи
прийняття етичних
управлінських рішень

Лекції-дискусії
із використанням
мультимедійного
обладнання;
практичні
завдання та
кейси,
онлайн-ігри,
командна робота

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонує-
ться для
студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

без
обмежень

відсутні 5-8

11. Розбудова інтеркультурного міста
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Швіндіна
Г.О., д.е.н.
проф.

Швіндіна
Г.О., д.е.н.
проф.

Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурност
і

1.Вміти застосовувати
методи стратегічного
аналізу до системи
управління містом.
2.Вміти генерувати
виклики, цілі та
методи досягнення
цілей в розбудові міста
з урахуванням
інтеркультурності.
3.Розуміти основні
принципи та
можливості
покращення індексу

Лекції-дискусії
із використанням
мультимедійного
обладнання;
практичні
завдання та
кейси,
онлайн-ігри,
командна робота

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонує-
ться для
студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

без
обмежень

відсутні 5-8



інтеркультурності
міста.

12. Інтегрований курс “Управління та адміністрування: менеджмент маркетинг підприємництво І”
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Мартинець
В.В., к.е.н.,
старший
викладач

Нєшева А.Д.
асист.

Здатність
виявляти ініціативу
та підприємливість

1. Ідентифікувати
проблеми управління
та правильно
використовувати
терміни сфери
менеджменту задля
ефективної комунікації
в команді та
вирішення
специфічних
управлінських задач.
2. Обґрунтовувати
управлінські рішення
на основі
використання
необхідного
аналітичного й
методичного
інструментарію 3.
Застосовувати функції
менеджменту
(планування,
організація, мотивація
та контроль) до
організаційних систем
різного типу

Лекції,
практики,
командна робота,
проблемні
заняття, дискусії

Дисципліна
пропонується
для
першого(бак
алаврського)
рівня

Дисципліна
пропонується
для студентів
спеціальності
073
Менеджмент,
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Лекції-до 30
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 7

13. Інтегрований курс “Управління та адміністрування: менеджмент маркетинг підприємництво ІІ
Кафедра

економіки та
бізнес-
адміністрування

Доцент
Ковальов Б.Л.

Доцент
Ковальов Б.Л.

Здатність
виявляти ініціативу
та підприємливість

1. Збирати та
аналізувати необхідну
інформацію,
розраховувати
економічні та
маркетингові
показники. 2.
Аналізувати і
прогнозувати ринкові
явища та процеси на
основі застосування
фундаментальних
принципів,
теоретичних знань і
прикладних навичок
здійснення
маркетингової
діяльності

Лекції,
практики,
командна робота,
проблемні
заняття, дискусії

Дисципліна
пропонується
для
першого(бак
алаврського)
рівня

Дисципліна
пропонується
для студентів
спеціальності
073
Менеджмент,
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Лекції-до 30
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 8



КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ Публічне управління та адміністрування (бакалавр) на 2022/2023н.р.

рік прийому - 2019
денна, заочна форма навчання

7-8 семестр
Кафедра, яка

пропонує
дисципліну

Викладач, який буде викладати
дисципліну

Назва загальної
(фахової)
компетентності, на
розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання Методи
викладання, які
пропонуються
(лекції, практики,
командна робота,
семінар, проектна
робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Кількість
здобувачів,
які можуть
за-писатися
на
дисципліну
*

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисциплін
у / до
аудиторії

Обмеж
ення
щодо
семест
ру
вивчен
ня

Лекції Семінарські
та практичні
заняття,
лабораторні
роботи

1. Стратегічне управління в публічній сфері
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Бондар Т.В.,
к.е.н.,
старший
викладач

Мирошниченк
о Ю.А.,
к.е.н.,доцент

Здатність до
адаптації та дії в
новій ситуації;
Здатність до
дослідницької та
пошукової
діяльності в сфері
публічного
управління та
адміністрування.

1. Розробляти
стратегічні плани у
публічній сфері,
визначати стратегічні
цілі, формулювати
стратегічне бачення
вирішення суспільних
проблем розвитку.
2. Володіти
методологією та
методами наукового
дослідження,
наукового
обґрунтування
стратегій розвитку
публічної сфери (або її
складової).

Лекції-дискусії,
ділові ігри,
командна робота,
мозковий штурм,
кейси

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонує-
ться для
студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Лекції-до 60
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 7-8

2. Психологія мас
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Таранюк
К.В., к.е.н.,
старший
викладач

Таранюк
К.В., к.е.н.,
старший
викладач

Здатність до
соціальної
взаємодії, до
співробітництва й
розв’язання
конфліктів.
Здатність
спілкуватися з
представниками
інших професійних
груп різного рівня
(з експертами з
інших галузей

5. Знати
особливості масової
поведінки, масових
настроїв та явищ,
теорії мас в аспекті
соціальних
комунікацій
6. Аналізувати
та критично оцінювати
масову поведінку
7. Знати
принципи
дезінформації і

Лекції-дискусії,
ділові ігри,
командна робота,
мозковий штурм,
кейси

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонує-
ться для
студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Лекції-до 60
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 7-8



знань/видів
діяльності)

маніпуляції масовою
свідомістю та
ефективні методи
протидії
масово-інформаційним
впливам
8. Розпізнавати
моделі
масово-інформаційних
впливів на
підсвідомість задля
ефективної протидії
психологічним атакам.

3. Антикорупційна діяльність у публічному управлінні
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Опанасюк
Ю.А., к.е.н.,
старший
викладач

Опанасюк
Ю.А., к.е.н.,
старший
викладач

Здатність
забезпечувати
належний рівень
вироблення та
використання
управлінських
продуктів, послуг
чи процесів.
Здатність
забезпечувати
дотримання
нормативно-правов
их та
морально-етичних
норм поведінки.

6. Аналізувати
основні причини
виникнення корупції
як суспільного явища.
7. Cамостійно
діагностувати рівень
корупції.
8. Проводити
аналіз і
обґрунтовувати
висновки про рівень
корупції в органах
державної влади.
9. Виявляти
основні напрямки
підвищення надійності
і результативності
антикорупційних
заходів.
10. Розробляти
комплекс
антикорупційних
заходів

Лекції-дискусії,
ділові ігри,
командна робота,
мозковий штурм,
кейси

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонується
для студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Лекції-до 60
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 7-8

4. Державно-приватне партнерство
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Мішеніна
Г.А., к.е.н.,
доцент

Мішеніна Г.А.,
к.е.н.,доцент

Здатність
спілкуватися з
представниками
інших професійних
груп різного рівня
(з експертами з
інших галузей
знань/видів
діяльності).
Здатність
працювати у

1.Знати теоретичні та
прикладні засади
регіональної політики,
місцевого розвитку,
управління
інфраструктурою
міста.
2. Використовувати
методологію та
інструментарій
управління

Інтерактивні
лекції,
лекції-бесіди,
практикуми,
робота з
власними
мобільними
пристроями,
індивідуальне та
групове
вирішення

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонується
для студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

без
обмежень

відсутні 7-8



міжнародному
контексті

інноваціями,
ризиками, проєктами,
змінами, якістю в
контексті здійснення
ДПП.
3. Використовувати
механізми та
організаційно-правові
форми ДПП з метою
вирішення
соціально-економічних
проблем при реалізації
регіональної політики.
4. Застосовувати
міжнародний та
вітчизняний досвід під
час планування та
реалізації проектів
ДПП на місцевому та
регіональному рівнях.

практичних
завдань

5. Управління проектами в публічному секторі
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Рибальченко
С.М., к.е.н.,
асистент

Рибальченко
С.М., к.е.н.,
асистент

Здатність готувати
проекти
управлінських
рішень та їх
впроваджувати.

1. Знати загальні
положення теорії і
практики управління
проєктами.
2 Розуміти склад та
зміст
проектно-кошторисної
документації.
3 Вміти планувати та
контролювати проєкти
в публічному секторі
4. Аналізувати
відхилення проєкту
5. Формувати
ефективну команду
проєкту

Лекції-дискусії
із використанням
мультимедійного
обладнання;
практичні
завдання та
кейси,
онлайн-ігри,
командна робота

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонує-
ться для
студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

без
обмежень

відсутні 5-8

6. Моніторинг та оцінювання управлінської діяльності
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Кобушко
Я.В., к.е.н.,
доц.

Кобушко
Я.В., к.е.н.,
доц.

Вміння виявляти,
ставити та
вирішувати
проблеми

1.Збирати,
опрацьовувати та
оцінювати дані щодо
результатів
управлінської
діяльності в
публічному
управлінні.
2. Розробляти критерії
оцінки ефективності

Лекції-дискусії
із використанням
мультимедійного
обладнання;
практичні
завдання та
кейси,
онлайн-ігри,
командна робота

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонує-
ться для
студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

без
обмежень

відсутні 5-8



управлінської
діяльності органів
державної влади та
місцевого
самоврядування
3. Використовувати
алгоритм та методики
моніторингу і
оцінювання
ефективності роботи
органів влади в
державному
управлінні та
місцевому
самоврядуванні
4. Планувати процеси
моніторингу й
оцінювання стратегій і
програм
регіонального
розвитку для
підвищення
спроможності органів
влади в
провадженні цієї
діяльності.

7. Публічне управління сталим розвитком
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Павленко
О.О.  к.е.н.,
доцент

Павленко
О.О.  к.е.н.,
доцент

Здатність вчитися
та оволодівати
сучасними
знаннями.

1.Оцінювати рівень
управління чистотою
навколишнього
середовища
2.Планувати і
розробляти
економічно-ефективні
заходи в сфері
природоохоронної
діяльності
3.Оцінювати
економічний збиток
від забруднення
навколишнього
природного
середовища та
нераціонального
використання
природних ресурсів
4.Визначати
оптимальні шляхи
управління якістю

Лекції-дискусії
із використанням
мультимедійного
обладнання;
практичні
завдання та
кейси,
онлайн-ігри,
командна робота

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонує-
ться для
студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

без
обмежень

відсутні 5-8



навколишнього
середовища

8. Інтегрований курс “Управління та адміністрування: менеджмент, маркетинг, підприємництво І”
Кафедра

управління імені
Олега Балацького

Мартинець
В.В., к.е.н.,
старший
викладач

Нєшева А.Д.
асист.

Здатність
виявляти ініціативу
та підприємливість

1. Ідентифікувати
проблеми управління
та правильно
використовувати
терміни сфери
менеджменту задля
ефективної комунікації
в команді та
вирішення
специфічних
управлінських задач.
2. Обґрунтовувати
управлінські рішення
на основі
використання
необхідного
аналітичного й
методичного
інструментарію 3.
Застосовувати функції
менеджменту
(планування,
організація, мотивація
та контроль) до
організаційних систем
різного типу

Лекції,
практики,
командна робота,
проблемні
заняття, дискусії

Дисципліна
пропонується
для
першого(бак
алаврського)
рівня

Дисципліна
пропонується
для студентів
спеціальності
073
Менеджмент,
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Лекції-до 30
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 7

9. Інтегрований курс “Управління та адміністрування: менеджмент, маркетинг, підприємництво ІІ”
Кафедра

економіки та
бізнес-
адміністрування

Доцент
Ковальов Б.Л.

Доцент
Ковальов Б.Л.

Здатність
виявляти ініціативу
та підприємливість

1. Збирати та
аналізувати необхідну
інформацію,
розраховувати
економічні та
маркетингові
показники.
2. Аналізувати і
прогнозувати ринкові
явища та процеси на
основі застосування
фундаментальних
принципів,
теоретичних знань і
прикладних навичок
здійснення
маркетингової
діяльності

Лекції,
практики,
командна робота,
проблемні
заняття, дискусії

Дисципліна
пропонується
для
першого(бак
алаврського)
рівня

Дисципліна
пропонується
для студентів
спеціальності
073
Менеджмент,
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Лекції-до 30
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 8



10. Лідерство та команда в публічному управлінні

Кафедра
управління імені
Олега Балацького

Таранюк
К.В., к.е.н.,
старший
викладач

Таранюк
К.В., к.е.н.,
старший
викладач

Здатність
працювати в
команді.

Навички
міжособистісної
взаємодії.

1.Демонструвати
навички взаємодії,
лідерства, командної
роботи
2.Приймати
індивідуальні та
групові рішення,
пропонуючи
обґрунтовані
варіанти розв'язання
проблеми
3.Виконувати
функціональні
обов’язки в групі,
розподіляти ролі в
команді
4.Ефективно
управляти командою,
вирішувати конфліктні
ситуації

Лекції-дискусії,
ділові ігри,
командна робота,
мозковий штурм,
кейси

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонує-
ться для
студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Лекції-до 60
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 5-8

11. Технологія публічних виступів

Кафедра
управління імені
Олега Балацького

Деміхов О.І.
к.н.держ.упра
вл., ст.
викладач

Деміхов О.І.
к.н.держ.управ
л., ст. викладач

Здатність до
пошуку,
оброблення та
аналізу інформації
з різних джерел.

Здатність
спілкуватися
державною мовою
як усно, так і
письмово.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою.

1.Визначати мету
підготовки публічного
виступу
2.Формувати
композицію промови
та стратегію
публічного виступу
3.Застосовувати різні
види аргументів та
засоби мовленнєвого
впливу в тексті
публічного виступу;
4.Готувати тексти
промов відповідно до
сфери, теми, характеру
аудиторії, часу, місця
виступу тощо та
аналізувати готовий
публічний виступ за
системою критеріїв

Лекції-дискусії,
ділові ігри,
презентації,
командна робота,
мозковий штурм,
кейси

Дисципліна
пропонується
для першого
(бакалаврськ
ого рівня)

Дисципліна
пропонується
для студентів
спеціальності
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Лекції-до 60
студентів
Практичні
заняття-до
30 студентів

відсутні 5-8


