
Кафедра державного управління і місцевого самоврядування була утворена у 
листопаді 2001 року як структурний підрозділ факультету державного управління 
Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України. Кафедра забезпечує проведення 
комплексу робіт по організації навчального процесу підготовки слухачів на 
кваліфікаційний рівень “магістр державного управління” за денною, вечірньою та 
заочною формами навчання, і є провідною в підготовці слухачів за спеціалізацією 
“регіональне управління”. 

Слухачам, які навчаються за спеціалізацією “регіональне управління” пропонується 
вивчення дисциплін: 

 
1.  Аудит адміністративної діяльності 
Навчальні цілі: 
 вивчити зарубіжний та вітчизняний досвід у проведенні аудиту 

адміністративної діяльності (ААД); 
 надати слухачам знання з питань теорії та практики проведення ААД;  
 сформувати конкретні навички і вміння щодо визначення проблеми 

ефективності і результативності; 
 навчити слухачів розробляти критерії та користуватися алгоритмом оцінки 

ефективності і результативності адміністративної діяльності органів влади. 
Після засвоєння програми навчальної дисципліни слухачі і студенти повинні 

вміти: 
 дискутувати щодо різних підходів до проведення ААД в різних країнах світу; 
 мати поглиблене і розгорнуте уявлення про важливість проведення аудиту 

адміністративної діяльності, форми дослідження ефективності і результативності;  
 вміти визначати проблеми ефективності і результативності, розробляти критерії 

та використовувати алгоритм оцінки ефективності і результативності діяльності органів 
влади. 

 
2. Соціальна  інфраструктура  регіону  
Мета навчальної дисципліни:  
Надання слухачам теоретичних знань, формування вмінь і навичок з питань 

побудови соціальної інфраструктури регіону, ефективного управління нею, удосконалення 
та розвитку за ринкових умов. 

Після вивчення курсу слухачі повинні: 
 знати склад соціальної інфраструктури та її роль у розвитку регіону та 

життєзабезпеченні населення, основи державної політики у сфері формування і розвитку 
соціальної інфраструктури регіонів, основні форми і методи реалізації цієї політики на 
регіональному та місцевому рівнях у межах міст та сільських територій;  

 вміти оцінювати і аналізувати стан та рівень розвитку соціальної інфраструктури 
конкретних регіонів, міст та сільських територій для прийняття відповідних управлінських 
рішень, визначати завдання комплексного розвитку соціальної інфраструктури;  

 мати практичні навички самостійного пошуку “вузьких місць” у сфері 
управління соціальною інфраструктурою та визначення оптимальних шляхів її 
удосконалення та розвитку. 
 
 
 
 
 
 



3. Регіональна та міська економіка 
Навчальна мета: 
 сформувати у слухачів розуміння сучасної регіональної політики та регіональних 

підходів щодо сталого розвитку регіонів і міст; 
 розкрити сутність і зміст державної регіональної політики в Україні та 

адміністративно-територіальної реформи; 
 надати слухачам систематизовані знання з питань теорії та методології 

регіонального розвитку й сформувати необхідні методичні навички. 
Після засвоєння програми модуля слухачі повинні 
знати і розуміти: 
 цільові настанови та напрямки державної регіональної політики, управління 

розвитком регіонів і міст; 
 сутність і механізми реалізації соціально-економічних реформ і трансформацій 

стосовно конкретних регіонів і міст; 
уміти:  
 аналізувати господарські комплекси регіонів і міст, оцінювати їх транспортно-

географічний, природно-ресурсний, працересурсний, інфраструктурний, науково-
технічний потенціал;  

 визначати напрямки і пріоритети соціально-економічного розвитку регіонів і міст 
стосовно до світових стандартів сталого, збалансованого й екологічно безпечного 
розвитку. 

 
 
4. Комунікаційне забезпечення регіонів 
Мета курсу 
Надання слухачам базових знань з питань теорії та аналізу основних параметрів 

функціонування системи комунікацій в регіоні; визначення стратегій формування в 
органах виконавчої влади та місцевого самоврядування нових підходів до організаційно-
правового та інформаційно-аналітичного забезпечення їх діяльності, якості та 
своєчасності прийняття управлінських рішень.  

 Після вивчення  курсу слухачі повинні: 
 оволодіти знаннями з теорії комунікації та методології інформаційної взаємодії, її 

організаційно-процедурних аспектів, сучасних підходів до створення й застосування 
інформаційного забезпечення державного управління на регіональному і місцевому 
рівнях; 

 здобути вміння застосовувати системи комунікацій у своїй професійній діяльності; 
визначати потреби органу виконавчої влади у нових інформаційних технологіях та базах 
даних; 

 здійснювати діагностику та оцінювання чинних інформаційно-телекомунікаційних 
структур державного управління;  

 визначати стратегію розвитку комунікаційної системи регіону, застосовувати 
положення нормативно-правової бази та здійснювати її удосконалення. 
 

5. Планування розвитку територій 
Цілі дисципліни: 
 Надати слухачам знань, що базуються на сучасному вітчизняному  досвіді з 

питань теорії та практики державного (регіонального) планування та управління 
розвитком територій, прогнозування регіонального розвитку, архітектурно-містобудівної 
діяльності, земельної, екологічної політики. 

 Ознайомити із зарубіжним досвідом планування розвитку територій та 
впровадженням регіональної політики.  

 Визначити актуальні проблеми сучасного  розвитку територій в Україні. 



 Розкрити сутність і зміст державної регіональної політики в контексті 
планування розвитку територій  та роль місцевих органів влади у її реалізації. 

 Сформувати у слухачів систематизовані знання про систему планування та 
прогнозування розвитку міст і регіонів, діяльність посадових осіб та органів місцевої 
влади, їх повноваження та завдання у сфері соціально-економічного розвитку і 
планування 

 Сформувати вміння та навички практичного використання законодавчих актів, 
форм і методів планування розвитку територій, регулювання земельних відносин, охорони 
довкілля 

Після вивчення дисципліни слухачі повинні вміти: 
- використовувати сучасний теоретико-методологічний інструментарій для аналізу 

комплексу проблем розвитку територій, визначення шляхів їх реалізації; 
- вільно орієнтуватися в основних напрямках державної регіональної політики, знати 

основні законодавчі акти з питань планування розвитку територій ; 
- володіти системою основних показників, які характеризують існуючий потенціал 

регіону, динаміку соціально-економічних зрушень, запроваджувати методи планування та 
прогнозування; 

- аналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід планування з метою його 
використання у подальшій роботі; 

- розуміти зміст, сутність та завдання системи планування розвитком територій, 
знати принципи, форми і методи стратегічного планування, повноваження регіональних 
органів влади у сфері перспективного розвитку територій, знати види основних планових 
документів у відповідності з якими відбувається розвиток міст і регіонів; 

- аналізувати ресурсний потенціал регіону, визначати проблеми та напрями 
перспективного розвитку міст і регіонів, окреслювати пріоритети розвитку; 

- аналізувати та визначати перспективні напрями у сфері регулювання земельних 
відносин у місті. Застосовувати сучасні підходи до розробки та реалізації програми 
приватизації земель, методів та механізмів платного використання земель. 

- визначати основні напрями вдосконалення організаційно-економічних механізмів із 
забезпечення охорони навколишнього природного середовища. 

 
6. Комунікація в публічній адміністрації (для заочно-дистанційної форми 

навчання) 
Мета курсу. Ознайомити слухачів з можливими шляхами підвищення ефективності 

функціонування суб’єктів публічної влади через:  
створення механізмів формування їх іміджу;  
впровадження механізмів запобігання, перебігу і вирішення конфліктів; 
налагодження зв’язків з громадськістю. 
Після вивчення  курсу слухачі повинні знати: 
- основи ділової комунікації; 
- технології управління комунікаціями в публічній адміністрації;  
- основні фактори впливу на формування іміджу державної установи; 
- природу і причини конфліктів; 
- типологію конфліктів; 
- стилі і стратегії поведінки в конфлікті; 
- процедури примирення (переговори, посередництво, фасилітація, арбітрація), їх 

особливості, здійснення. 
Слухачі повинні вміти: 
- організовувати громадську підтримку управлінських рішень шляхом участі у 

брифінгах, прес-конференціях, інших заходах для оприлюднення прийнятих рішень, їх 
донесення до широкого загалу 

- спілкуватися з керівниками та підлеглими працівниками і громадянами з 



дотриманням етики державного службовця і поваги їхньої гідності відповідно до 
встановлених норм поведінки і ділових взаємин; 

- на основі відкритості формувати індивідуальний гнучкий стиль керівництва в 
умовах відповідальності за прийняті рішення на основі принципів суб’єктно-діяльнісного 
підходу; 

- здійснювати зв’язки з громадськістю з метою забезпечення прозорості прийняття 
управлінських рішень за допомогою засобів масової інформації; 

- здійснювати належне інформування громадськості про діяльність органу 
управління шляхом постійного зв’язку із засобами масової інформації. 

- аналізувати конфліктну ситуацію та конфлікт; 
- визначати причини конфлікту; 
- готувати і проводити переговори та інші процедури примирення. 


