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Мета і задачі дисципліни 
 

 Мета дисципліни:  є формування  у студентів розуміння  основ 
державно-суспільних відносин, спрямованих на використання 
людських ресурсів країни у системі місцевого самоврядування, 
формування умінь і навичок щодо специфіки сучасної виборчої 
системи країни 
Задачі дисципліни: 
формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і 
навичок щодо специфіки сучасної системи виборів на місцевому рівні в 
Україні; 
розроблення механізмів залучення до роботи у системі місцевого 
самоврядування, висококваліфікованих фахівців, успішних підприємців, 
працівників фінансово-економічної сфери, здібних випускників вищих 
навчальних закладів;  
відновлення технології добору кадрів для участі у місцевих виборів для 
роботи у органах місцевого самоврядування із числа працівників, які 
мають досвід роботи на посадах нижчого рівня у відповідній сфері 
діяльності;  
посилення вимог до моральних якостей осіб, які залучаються до роботи у 
органах місцевого самоврядування, з метою уникнення можливих проявів 
корупції, запобігання виникненню конфлікту інтересів, удосконалення 
процедури дисциплінарного провадження;  
впровадження сучасних технологій що до участі  місцевих виборів для 
роботи у органах місцевого самоврядування для успішного вирішення 
управлінських завдань;  
відновлення профорієнтаційної роботи серед молоді;  
державна підтримка цільових науково-практичних досліджень у сфері 
розвитку людського потенціалу;  
підготовка та професійний розвиток вищих керівних кадрів державної 
служби, здатних забезпечити ефективність державної політики у сфері 
державного управління та лідерство в проведенні адміністративної та 
економічної реформ.  

В Тематика дисципліни 



 
 

 1.  Формування, організація роботи виборчі системи для місцевих 
виборів: європейський досвід та українське законодавство 
 2. Виборче право та особливості його застосування 
  3. Стратегія кадрової політики у публічному управлінні  
 4. Людській чинник соціальної  відповідальності  у кадрової політики 

С Стиль та методика навчання 
Організаційно- 
методичні 
форми 
вивчення 

Лекції, лабораторні заняття 

Форми 
контролю 
 

Поточні контрольні опитування, модульні контрольні роботи,  
індивідуальні завдання, розрахункова графічна робота, залік 
 

D Компетентності 
 Інтегральна Компетентність. Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у 
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
вимог. 
ЗК 2. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути 
лідером. 
ЗК 11. Здатність управляти різнобічною комунікацією 
СК 5. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням 
потреб забезпечення національної безпеки України. 
СК 7. Здатність надавати експертну оцінку нормативно-правовим 
актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування. 

Е Основні результати навчання 
 РН 1. Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, 

фінансів, основ та технологій прийняття управлінських рішень, 
управління ресурсами. 
РН 2. Знати сучасні підходи до публічного управління та 
адміністрування. 
РН 3. Знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, що 
регулюють сферу публічного управління та адміністрування. 
РН 4. Знати основні засади національної безпеки та уміти 
попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним 
інтересам України в межах своєї професійної компетенції. 
РН 5. Уміти визначати пріоритетні напрями впровадження 
електронного урядування та розвитку електронної демократії. 
РН 8. Уміти застосовувати сучасні моделі управління та 
адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та 
реорганізації управлінських та загально-організаційних структур. 
РН12. Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 
технології у сфері публічного управління та адміністрування. 
РН 14. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного 
управління та адміністрування на засадах соціальної 
відповідальності, правових та етичних норм. 
 
 



 РН 15. Уміти використовувати інструменти електронної демократії в 
сфері публічного управління та адміністрування. 
РН 17. Уміти представляти органи публічного управління й 
організації, та презентувати для широкого загалу результати їх 
діяльності. 
РН 18. Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та 
впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності 
органів публічного управління та організацій. 
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