


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ



Термінологічний словник “Публічне управління” є

першим в Україні фундаментальним виданням, у якому

розкривається термінологічна система публічного

управління. Вона охоплює більшість термінів, що

відображають різні аспекти теорії і практики публічного

управління

35(038) П 88

Публічне управління = Public administration : термінол.

слов. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за заг.

ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє ; уклад.:

В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє [та ін.]. - Київ :

НАДУ, 2018. - 224 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=e_18_pu.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


У довідковому виданні вперше розкрито понятійне поле

парламентської діяльності крізь призму цінностей, стандартів

та компетентності. Сучасну філософію та логіку підходів до

визначення, трактування, реалізації цих обов’язкових

компонентів парламентської діяльності висвітлено в кількох

словникових рубриках, що розкривають сутність

парламентаризму та парламентської діяльності, цінності й

стандарти парламентської діяльності, парламентську

компетентність та відповідальність. Словник-довідник

підготовлений членами Наукової школи вітчизняного

парламентаризму кафедри парламентаризму та політичного

менеджменту Національної академії державного управління

при Президентові України

328.1/.3:174](038) П 18

Парламентська діяльність: цінності, стандарти,

компетентність : словник-довідник / за заг. ред. К. О. Ващенка,

В. А. Гошовської ; К. О. Ващенко, В. А. Гошовська, Л. А. Пашко

[та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф.

парламентаризму та політ. менеджменту. - Київ : НАДУ, 2018. -

208 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=e_18_parlamentska_diyalnist.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ



352(075.8) М 65

Місцеве самоврядування = Local Self-Government :

підручник / за ред. В. М. Вакуленка, Ю. Ф. Дехтяренка,

В. С. Куйбіди ; О. В. Берданова, Є. І. Бородін, Г. А. Борщ

[та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. -

Київ : НАДУ, 2019. - 672 с.

У підручнику розглянуто теоретичні засади місцевого

самоврядування, основи його здійснення, розвиток

місцевого самоврядування в контексті децентралізації

публічної влади. Досліджено особливості матеріальної та

фінансової бази місцевого самоврядування, організацію

надання публічних послуг органами місцевого

самоврядування. Визначено основні інструменти місцевого

розвитку та наведено кращі практики їх застосування.

Визначено особливості муніципальної консолідації

територіальних громад з акцентом на створенні та

функціонуванні об’єднаних територіальних громад.

Розглянуто питання кадрової політики в органах місцевого

самоврядування



328(075.8) П 18

Парламентаризм = Parliamentarism : підручник /

В. А. Гошовська, О. Ю. Васильченко, М. М. Газізов [та ін.] ;

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2-ге вид.,

допов. й розшир. - Київ : НАДУ, 2019. - 704 с.

У другому виданні, доповненому й розширеному,

підручника подано основні концепції і теорії парламентаризму як

основи демократичного розвитку держави у вітчизняній

ретроспективі та з урахуванням міжнародного досвіду; основні

етапи зародження й еволюції парламентаризму у світі – від

античності до сучасності; сутність та особливості виборчого

процесу, діяльності Верховної Ради України й народного

депутата як представника політико-управлінської та

парламентської еліти; глобальні проблеми парламентаризму і

демократії у світі та Україні.

Досліджено інституційну спроможність парламенту,

особливості парламентської діяльності, принципу поділу влади,

демократичних виборів у конкурентному політичному

середовищі. Розглянуто домінуючі вектори, тенденції та

суперечності процесу впливу на інститути парламентаризму,

держави і правової системи, державно-політичного устрою;

політичних партій; політичної культури та політичної участі

населення країни



174:35.08](075.8) В 19

Василевська, Т. Е. Етика в публічній службі = Ethics in

public service : підручник / Т. Е. Василевська ; Нац. акад. держ.

упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2018. - 256 с.

У підручнику розглядаються основні проблеми етики в

публічній службі та виявляються її концептуальні засади;

характеризується моральнісний зміст місії публічної служби,

її основні цінності та принципи, етичні норми поведінки

публічних службовців. Здійснюється аналіз етичних основ

формування та впровадження політики. Описується ціннісно-

нормативна модель особистості публічного службовця.

Розкриваються етичні виміри організаційної культури

інституцій публічної служби, аналізуються механізми

підтримки етики публічної служби



351.77(075.8) П 50

Політика та публічне управління у сфері охорони здоров’я :

підручник. У 2 т. Т. 2 / М. І. Бадюк, П. Б. Волянський,

Р. Ю. Гревцова [та ін.] ; редкол.: В. М. Князевич (голова) [та ін.] ;

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ,

2018. - 320 с.

У підручнику висвітлені сучасні проблеми з медичного

та фармацевтичного права. Загальноправові положення

представлено з урахуванням специфіки та особливостей

медичної й фармацевтичної діяльності. Осмислюється

системна природа правового регулювання медичної та

фармацевтичної діяльності, сучасний стан, а також тенденції

і перспективи розвитку. Медичне та фармацевтичне право

розглядається в контексті суспільних змін, висвітлюються

шляхи його модернізації в Україні та світі



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ



34:35](075.8) П 68

Право в публічному управлінні = The Law in Public

Administration : навч. посіб. / Н. Г. Плахотнюк, В. І. Мельниченко,

С. Д. Дубенко [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові

України. - 2-ге вид., випр. і допов. - Київ : НАДУ, 2019. - 240 с.

Матеріали посібника спрямовані на формування

цілісного уявлення про зміст та специфіку навчальної

дисципліни курсу “Право в публічному управлінні”,

покликані забезпечити необхідний методичний супровід під

час опанування теоретичного матеріалу, підготовки до

семінарських і практичних занять, виконання індивідуальних

завдань, здійснення самоконтролю



32-027.21/.22:005.5:35](075.8) Б 35

Бебик, В. М. Політичний маркетинг і менеджмент в

системі публічного управління = Political Marketing and

Management in the Public Governance System : навч. посіб. /

В. М. Бебик, Л. В. Гонюкова ; Нац. акад. держ. упр. при

Президентові України. - Київ : НАДУ, 2019. - 223 с.

У навчальному посібнику аналізуються проблеми

політичної праксеології: політичного маркетингу,

політичного менеджменту, інформаційно-

комунікативного менеджменту в системі публічного

управління в умовах формування інформаційного

суспільства



351.77:338.46:614.2 Ф 62

Фірсова, О. Д. Економічні засади державного

регулювання охорони здоров’я = Economic Principles of State

Regulation in Health Care : навч. посіб. / О. Д. Фірсова ; Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ,

2019. - 191 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і

практичні аспекти розвитку економічних відносин у сфері

охорони здоров’я в контексті реформування галузі. Зокрема,

висвітлено теоретичні засади економіки охорони здоров’я,

роль держави в регулюванні суспільних відносин у цій сфері,

економічні особливості послуг охорони здоров’я,

впровадження обов’язкового медичного страхування, методи

оплати надавачів медичних послуг, ефективність та

раціональне використання ресурсів



35.081:005.58:159.9](075.8) Н 72

Новаченко, Т. В. Авторитет керівника в публічному

управлінні = Authority of the Manager in Public Management :

навч. посіб. / Т. В. Новаченко, Е. А. Афонін ; Нац. акад. держ.

упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2019. - 168 с.

У навчальному посібнику представлено результати

дослідження феномену авторитету керівника в публічному

управлінні в контексті архетипної методології. Остання

базується на ідеях К. Г. Юнга про колективне несвідоме.

Представлено три суспільно-історичних цикли генезису

авторитету керівника в Україні, зокрема: 1) Київська Русь;

2) Українське відродження – Просвітництво, 3) Модерн –

Постмодерн



32:351:328.18](477)(075.8) М 55

Механізми узгодження інтересів у виробленні публічної

політики в Україні = Mechanisms of Aligning the Interests in Public

Policy Making in Ukraine : навч. посіб. / за заг. ред. С. О. Телешуна ;

С. О. Телешун, В. В. Карлова, О. Г. Пухкал [та ін.] ; Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2019. - 192 с.

Навчальний посібник розкриває теоретико-методологічні

та практичні питання сутності, змісту та особливостей

інструментів і механізмів узгодження інтересів у виробленні

публічної політики в Україні. Зокрема, досліджено

міжсекторальні взаємодії в системі публічного управління,

узгодження інтересів у публічній політиці та публічному

управлінні, а також механізми врегулювання суперечностей у

міжсекторальних взаємодіях



35.077.6:005.311.6:303.732.4](072) Г 81

Гречко, Т. К. Системний аналіз і прийняття рішень у

публічному управлінні : навч.-метод. посіб. / Т. К. Гречко,

С. К. Хаджирадєва ; Нац. акад. держ. упр. при

Президентові України. - Київ : НАДУ, 2019. - 236 с.

Навчально-методичний посібник розроблено

відповідно до програми дисципліни “Системний аналіз і

прийняття рішень в публічному управлінні” для

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю “Публічне управління та

адміністрування”. Посібник містить короткий конспект

лекцій, питання для обговорення, практичні завдання,

вправи, тестові завдання за змістовими модулями. У

процесі виконання тестових і практичних завдань

досягається ефект набуття практичних навичок та

використання отриманих на лекційних заняттях знань.

Наведено загальні рекомендації до самостійної роботи

слухачів, проведення ділових ігор і аналізу ситуацій



005(075.8) М 50

Менеджмент організації. Теорія та практика : навч. посіб.

ХХІ ст. / Г. Є. Мошек, В. Л. Федоренко, О. В. Коваленко [та ін.] ; за

заг. ред. Г. Є Мошека ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові

України, М-во юстиції України, Наук.-дослід. центр суд. експертизи

з питань інтелект. власності. - Київ : Ліра-К, 2019. - 808 с.

У навчальному посібнику авторами узагальнено кращий

багаторічний вітчизняний і зарубіжний досвід ефективного

управління організаціями та здійснення бізнесу і підприємницької

діяльності.

Посібник по суті є настільною книгою менеджера, який

розширює і доповнює сучасними теоретичними та практичними

матеріалами базові підручники з менеджменту щодо забезпечення

конкурентоспроможності організації, розробки бізнес-планів,

ухвалення управлінських рішень та визначення їх ефективності,

формування іміджу підприємства, корпоративної культури,

професійної кар’єри, створення моделі сучасного керівника

підприємства (top management), здійснення діагностики систем

управління та попередження кризових станів, впровадження

інновацій, сучасних форм мотивації персоналу, засобів захисту

конфіденційної інформації, а також попередження виникнення і

зниження рівня конфліктів та посттравматичних стресів



У навчально-методичному посібнику розглянуто

теоретичні засади паспорта об’єднаних територіальних

громад та методологічні аспекти його формування; вивчено

практику держав Європейського Союзу щодо проведення

моніторингу соціально-економічного розвитку територій;

узагальнено методичні підходи до формування структури

та показників паспорта об’єднаних сільських громад;

запропоновано загальну структуру паспорта об’єднаної

територіальної громади

352.07:332.143:311.314](477)(072) Ф 79

Формування паспорта об’єднаної територіальної громади

в Україні : навч.-метод. посіб. / авт.-упоряд.: В. С. Куйбіда,

А. П. Савков, М. І. Кучер, М. К. Орлатий [та ін.] ; за заг. ред.

М. К. Орлатого ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові

України, Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр.

містом. - Київ : НАДУ, 2018. - 256 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=nmp_18_formuvannia_pasporta_obyednanoi_teryt_gromady.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


Матеріали посібника спрямовані на формування

цілісного уявлення про зміст та специфіку навчальної

дисципліни курсу “Право в публічному управлінні”,

покликані забезпечити необхідний методичний супровід

під час опанування теоретичного матеріалу, підготовки

до семінарських і практичних занять, виконання

індивідуальних завдань, здійснення самоконтролю

34:35](075.8) П 68

Право в публічному управлінні = The Law in Public

Administration : навч. посіб. / Н. Г. Плахотнюк,

В. І. Мельниченко, С. Д. Дубенко [та ін.] ; Нац. акад. держ.

упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2018. - 240 с.



У навчальному посібнику, який підготовлено

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки

магістрів спеціальності “Публічне управління та

адміністрування” розкрито теоретико-методологічні та

практичні питання сутності, структури, принципів та

методів стратегічного управління та політичного

прогнозування в публічній сфері. Досліджено специфіку

стратегічного управління в політичних об’єднаннях та

партіях, некомерційних організаціях, розглянуто стратегії

розвитку громадянського суспільства, визначено

методологічні засади політичного прогнозування в системі

публічного управління, проаналізовано методи політичного

прогнозування та моделі оцінки політичних ризиків

32:351:005.21](075.8) С 83

Стратегічне управління та політичне прогнозування в

публічній сфері : навч. посіб. / за заг. ред. С. О. Телешуна ;

С. О. Телешун, І. В. Рейтерович, С. В. Ситник [та ін.] ; Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. публ.

політики та політ. аналітики. - Київ : НАДУ, 2018. - 192 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=np_18_strateg_upr_ta_polit_prognoz.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


Навчальний посібник розкриває питання сутності,

змісту, формування та реалізації міжсекторальних взаємодій

як основи публічного управління. Зокрема, досліджено

специфіку використання інноваційних стратегій розвитку

суспільства у сфері міжсекторальної взаємодії, визначено

проблеми формування ефективних міжсекторальних

відносин у системі публічного управління, проаналізовано

основні механізми взаємодії держави, бізнесу та

громадянського суспільства

32:351:334.7:061.2](075.8) М 58

Міжсекторальні взаємодії як основа публічного

управління : навч. посіб. / Нац. акад. держ. упр. при

Президентові України, Каф. публ. політики та політ. аналітики ;

за заг. ред. С. О. Телешуна ; С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В.

Рейтерович [та ін.]. - Київ : НАДУ, 2018. - 224 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=np_18_mizhsektoralni_vzayemodii.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


У навчальному посібнику розкрито практичні аспекти

стратегічного планування в умовах глобальних загроз

національній безпеці та міжнародній стабільності,

розглянуто теоретичні засади аналізу та прогнозування

загроз національній безпеці, на основі яких розроблено

узагальнений структурований підхід до стратегічного

планування у сфері національної безпеки з урахуванням

загострення глобальних проблем безпеки та наслідків

глибинних трансформацій геополітичного та

геоекономічного простору

351.861:005.21:005.51]-027.22(075.8) П 69

Практичні аспекти стратегічного планування в умовах

глобальних загроз національній безпеці та міжнародній

стабільності = Practical aspects of strategic planning in the context

of global threats to national security and international stability :

навч. посіб. / за заг. ред. Ю. В. Мельника, Л. М. Шипілової ;

В. І. Абрамов, А. В. Дацюк, М. М. Шевченко [та ін.] ; Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2018. - 128 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=np_18_praktychni_aspekty_strateg_planuv.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


У навчальному посібнику понятійне поле

парламентської діяльності розкривається крізь призму

цінностей, стандартів та компетентності. Матеріали

посібника згруповано в такі розділи: 1. Парламентаризм у

системі демократичних цінностей сучасного суспільства. 2.

Ціннісні засади парламентської діяльності. 3. Стандарти

парламентської діяльності: зарубіжний та вітчизняний

досвід. 4. Компетентність та відповідальність народних

депутатів

328.1:174.022.1](075.8) Ц 65

Цінності, стандарти, компетентність у парламентській

діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. В. А. Гошовської ;

К. О. Ващенко, В. А. Гошовська, Л. А. Пашко [та ін.] ; Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України, Каф.

парламентаризму та політ. менеджменту. - 2-ге вид., розшир. -

Київ : НАДУ, 2018. - 172 с.



Навчальний посібник допоможе оволодіти

мистецтвом публічного виступу не тільки в теорії, а й

відпрацювати на практиці всі прийоми. Розрахований на

викладачів і студентів, менеджерів і юристів, бізнесменів

і продавців, школярів і політиків, лікарів та фахівців

інших галузей. Працюючи з посібником, ви навчитеся:

викладати свої думки чітко й переконливо; говорити

цікаво та яскраво; зберігати впевненість під час

спілкування за будь-яких обставин; утримувати увагу

слухачів; управляти своїм голосом і говорити виразно;

упевнено давати відповіді на найнесподіваніші

запитання; упливати на слухачів та переконувати

опонентів

808.51:316.77](075.8) Є 30

Єгорова, Т. Д. Ефективна комунікація: публічний

виступ : навч. посіб. / Т. Д. Єгорова ; Нац. акад. держ. упр.

при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2018. - 163 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=np_18_efektyvna_komunikaciya.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


Розглянуто ознаки публічного дискурсу, статус і

типологію вияву форм та учасників мовленнєвого

спілкування, корелятивність мовленнєвої діяльності з

іншими різновидами діяльності людини, визначено

специфіку співвідношення мовленнєвої діяльності і

мислення. Призначений надати допомогу слухачам

ефективно та грамотно вести публічну комунікацію,

засвоювати в повному обсязі навчальну програму,

формувати їх самостійність як особистісну рису та

важливу професійну якість

808.51:35](075.8) П 88

Публічний дискурс = Public discourse : навч. посіб. / за

ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди ; уклад.: С. А. Бронікова,

Т. Д. Єгорова, Р. І. Ленда [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при

Президентові України. - Київ : НАДУ, 2018. - 155 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=np_18_publ_dyskurs.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


У навчальному посібнику розглянуто основи менедж-

менту муніципальних послуг з позицій теорії систем, теорії

управління, теорії організації. Його мета – показати

можливість і доцільність використання форм, методів та

засобів менеджменту для підвищення ефективності

функціонування й розвитку підприємств сфери споживання

в населених пунктах. Здійснено адаптацію загальних

положень сервісного менеджменту, систематизовано

особливості управління сферою споживання в населених

пунктах, охарактеризовано підходи до управління ринком

послуг та розкрито основні функції менеджменту

муніципальних послуг, а також напрями його розвитку

352.07/.08:338.46:005](075.8) М 50

Менеджмент муніципальних послуг : навч. посіб. / за ред.

О. С. Ігнатенка ; Г. А. Борщ, В. М. Вакуленко, І. Б. Гарькавий

[та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф.

регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом. - Київ :

НАДУ, 2018. - 143 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=np_18_menedzhment_munic_poslug.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


32:351](477)(075.8) І-72

Інструменти та механізми впровадження публічної

політики в Україні = Instruments and mechanisms of public policy

implementation in Ukraine : навч. посіб. / за заг. ред.

С. О. Телешуна ; С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович

[та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф.

публ. політики та політ. аналітики. - Київ : НАДУ, 2018. - 240 с.

Навчальний посібник розкриває теоретико-методологічні

та практичні питання сутності, змісту й особливостей

інструментів та механізмів упровадження публічної політики в

Україні. Зокрема, досліджено пріоритетні напрями розвитку

публічного управління в умовах суспільних трансформацій в

Україні, проаналізовано механізми й інструменти прийняття

політико-управлінських рішень, визначено ключові механізми

участі інститутів громадянського суспільства у виробленні та

реалізації публічної політики, а також досліджено специфіку

авторитету державного службовця як важливого ресурсу

публічної політики й публічного управління

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=np_18_instrumenty_ta_mehanizmy_vprovadzh_publ_polit.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


35:005.591]-027.21/.22(072) У 67

Управління змінами в публічній сфері : навч.-метод.

посіб. / С. К. Хаджирадєва, С. А. Романюк, В. А. Грабовський

[та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. -

Київ : НАДУ, 2018. - 191 с.

Посібник спрямований на формування цілісного

уявлення про зміст і специфіку навчальної дисципліни

“Управління змінами в публічній сфері” та покликаний

забезпечити необхідний методичний супровід під час

опанування теоретичного матеріалу, підготовки до

практичних і семінарських занять, виконання

індивідуальних завдань, здійснення самоконтролю

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=nmp_18_upravlinnia_zminamy_v_publ_sferi.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


352.07/.08(075.8) О-64

Організація надання публічних послуг на місцевому

рівні = Organization of Public Services Provision at the Local

Level : навч. посіб. / за заг. ред. О. І. Васильєвої,

Н. В. Васильєвої, О. С. Ігнатенка ; Г. А. Борщ,

Н. В. Васильєва, О. І. Васильєва [та ін.] ; Нац. акад. держ.

упр. при Президентові України. - 2-ге вид., допов. і перероб. -

Київ : НАДУ, 2018. - 400 с.

В основу видання покладено результати НДР

“Науково-методологічні засади контролю діяльності

органів державної влади та органів місцевого

самоврядування у сфері надання послуг” (ДР №

0111U000138) комплексного наукового проекту

“Державне управління та місцеве самоврядування”,

виконаного на кафедрі регіонального управління,

місцевого самоврядування та управління містом

Національної академії державного управління при

Президентові України



351.86:005.3/.5](477)(075.8) Ф 79

Формування стандартного каталогу спроможностей

типових структур військ (сил) та засобів суб’єктів

національної безпеки України : навч. посіб. / за заг. ред.

В. І. Романова ; В. І. Строгий, В. В. Строяновський,

І. В. Романов [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові

України, Каф. глобалістики, євроінтеграції та упр. нац.

безпекою. - Київ : НАДУ, 2018. - 922 с.

Розглянуті теоретичні та практичні підходи щодо

вирішення сучасних проблем розвитку сектора безпеки і

оборони України, його складової – сил безпеки і оборони

та їх спроможностей, окреслені певні шляхи визначення їх

оптимальних моделей та конструкції, наведені деякі

погляди щодо впровадження стратегічного аналізу,

планування та визначення більш ефективної стратегії

протидії агресору у гібридній війні, наведені варіанти

необхідних нормативно-правових актів та формалізованих

документів



001.891(075.8) К 78

Кравченко, С. О. Методологія наукових досліджень :

навч. посіб. / С. О. Кравченко, О. Л. Євмєшкіна ; Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України. - Київ : УкрСІЧ, 2018. -

150 с.

У навчальному посібнику дано комплексне уявлення

про методологію наукових досліджень. Дано розуміння

науки як сфери діяльності та системи знань. Розкрито зміст

та структуру наукового дослідження, викладено основи його

організації та проведення, в тому числі, підготовки

дисертацій та наукових публікацій. Висвітлено специфіку та

узагальнено методологічний інструментарій наукових

досліджень у галузі публічного управління



316.6:352.07/.08:36-051](07) П 33

Пірен, М. І. Просвітницька робота в територіальній

громаді: професійно-світоглядні засади реалізації : навч.

посіб.-практикум / М. І. Пірен ; М-во освіти і науки України,

Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Нац. акад. держ. упр.

при Президентові України. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2018.

- 360 с.

Навчальний посібник-практикум призначений для

студентів, керівників органів місцевого самоврядування,

фахівців територіальних громад з метою їх підготовки до

проведення фахово-просвітницької роботи по соціальному

захисту громадян, особливо молоді та їх свідомої участі в

реалізації демократичних змін у територіальних громадах і

сучасному українському суспільстві на засадах

європейських стандартів і вимог часу



328.1-05:005.57](076) К 63

Комунікативна компетентність народного депутата :

практикум / за заг. ред. В. А. Гошовської ; В. С. Куйбіда,

В. А. Гошовська, Л. А. Пашко [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр.

при Президентові України, Каф. парламентаризму та політ.

менеджменту. - Київ : НАДУ, 2018. - 172 с.

У практикумі, спрямованому на вдосконалення

комунікативної діяльності народних депутатів, яка

розглядається як процес: чіткого сприйняття,

формулювання та передавання інформації; активного

слухання; міжособистісної взаємодії співрозмовників,

наведено тренінгові матеріали (тести, анкети тощо),

розміщені за відповідними рубриками, що відображають

різні аспекти комунікативної компетентності народного

депутата

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=r_18_komunikatyvna_kompetentnist.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ



35.07:005.21]-027.21/.22 Р 69

Романюк, С. А. Теорія та практика стратегічного

управління = Theory and practice of strategic management :

монографія / С. А. Романюк ; Нац. акад. держ. упр. при

Президентові України. - Київ : НАДУ, 2019. - 232 с.

У монографії висвітлено теоретичні та практичні

аспекти стратегічного управління. Узагальнено основні

концепції стратегічного управління в публічній сфері.

Досліджено їх використання на різних територіальних

рівнях – від світового до місцевого. Проведено аналіз

запровадження стратегічного управління в Україні.

Охарактеризовано використання елементів стратегування,

які запроваджені центральними органами влади та

органами місцевого самоврядування. Визначено найбільш

актуальні проблеми, що потребують розв’язання на

законодавчому рівні



351.86:659.3/.4:327.88 Н 35

Національна безпека в умовах інформаційних та

гібридних війн : монографія / за заг. ред. В. Куйбіди, В. Бебика ;

В. Куйбіда, В. Бебик, М. Дмитренко [та ін.] ; Нац. акад. держ.

упр. при Президентові України, Ред. пол.-укр. журн. "Соц.-

гуманітар. науки". - Київ : НАДУ, 2019. - 383 с.

У монографії аналізуються проблеми національної

безпеки, які постають в умовах формування глобального

інформаційного суспільства. Особлива увага приділяється

феномену інформаційних війн, породжених сучасним

етапом розвитку цивілізації і, зокрема, протистоянню

України в гібридній війні з Росією



35.08:331.55:005.95/.96 K 90

Kuibida, V. Professional mobility and professionalization of

public servants : monograph / V. Kuibida, I. Shpektorenko ; transl.

by O. Rubchak, V. Vakareva ; Nat. Acad. for Publ. Administration

under the President of Ukraine. - Kyiv : NAPA, 2019. - 256 p.

The monograph presents the carried out analysis of current

scientific research on professional mobility of personnel; justifies

the structure of professional mobility of personnel; describes the

typology of professional mobility of public servants. Based on the

structure of professional mobility, the authors proposed

approaches to introduce a new model of professionalism in public

service of Ukraine. The aim of the model is to develop the

personnel in public service taking into account personality-

oriented approach, individual motivation profile, professional

suitability, professional competence, professional satisfaction, and

professional experience



35.07/.08:659.3/.4:004 І-74

Інформаційно-комунікативна діяльність органів публічної

влади : монографія / за заг. ред. В. С. Куйбіди, О. В. Карпенка ;

В. С. Куйбіда, О. В. Карпенко, О. В. Риженко [та ін.] ; Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України. - 2-ге вид., допов. та

перероб. - Київ : НАДУ : Компринт, 2019. - 358 с.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні основи

інформаційно- комунікативного забезпечення публічного врядування.

Сформульовано базові дефініції понятійно-категоріального апарату

сфери цифрового врядування. Визначено пріоритетні напрями

розвитку електронного урядування як базової передумови створення

та функціонування цифрової економіки в Україні. Обґрунтовано роль

стратегічних комунікацій у системі державного управління.

Визначено безпекові імперативи провадження інформаційно-

комунікативної діяльності органами державної влади. Досліджено

інформаційно-комунікативну складову управлінської діяльності

органів місцевого самоврядування. Запропоновано методику

визначення надійності та ефективності цифрових систем забезпечення

інформаційно-комунікативної діяльності державних службовців та

посадових осіб місцевого самоврядування



316.64(477) А 94

Афонін, Е. А. Українське диво: від депресії до соціального

оптимізму : монографія / Е. А. Афонін, А. Ю. Мартинов ; Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. публ. політики

та політ. аналітики. - Київ : Києво-Могил. акад., 2019. - 264 с.

У монографії концептуалізовано результати багаторічних

теоретичних і моніторингових досліджень Української школи

архетипіки (1992–2018), у яких використано авторські

архетипні методики діагностики трансформаційних змін

української свідомості. На основі узагальнення отриманих

даних та закономірно очікуваних стрибкоподібних якісних

змін у суспільній свідомості, сформульовано оптимістичний

прогноз найближчого розвитку України. Розкрито роль

позитивного мислення для взаємодії людей в умовах

сучасного «токсичного» інформаційного середовища.

Здійснено спробу відшукати в нинішньому надмірному

песимізмі джерела соціального оптимізму, нових колективних

смислів та передумов сталого розвитку України в новітній,

глокалізованій, системі людства



У колективній монографії висвітлено імперативи творення

громадянського суспільства в Україні. Визначено, що потужним

імперативом, який впливає на функціонування громадянського

суспільства в Україні, стала воля і прагнення українців побудувати

незалежну демократичну правову державу. Визначено, що на

початку ХХІ ст. імперативом розвитку громадянського суспільства

стала державна політика сприяння такому розвитку, проте

організації громадянського суспільства не завжди були

спроможними виконувати свої завдання через низьку

громадянську культуру в суспільстві. Обґрунтовано, що сучасний

стан розвитку української демократичної держави необхідно

досліджувати через імперативи розвиненості інститутів

громадянського суспільства, стану громадянської культури,

зокрема через рівень громадянської активності населення

321:35:005.591.6](477) І-54

Імперативи формування громадянського суспільства в

умовах модернізації державного управління в Україні: головні

виміри та виклики = Imperatives of Civil Society Formation in the

Modernization of Public Administration in Ukraine: Key Dimensions

and Challenges : колект. монографія / Л. В. Гонюкова, Є. І. Таран,

О. М. Петроє [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові

України. - Київ : НАДУ, 2018. - 288 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=m_18_imperatyvy_formuv_gromad_suspilstva.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


У монографії здійснено аналіз сучасних наукових

досліджень з проблеми професійної мобільності персоналу,

обґрунтовано структуру його професійної мобільності,

здійснено типологізацію професійної мобільності

публічних службовців. На основі структури професійної

мобільності запропоновано підходи до запровадження в

публічній службі України нової моделі професіоналізму,

головна мета якої полягає в розвитку кадрів державного

управління на ґрунті особистісно-орієнтованого підходу,

врахування індивідуального мотиваційного профілю,

формування професійної придатності, професійної

компетентності, професійної задоволеності та

професійного досвіду

35.08:331.55:005.95/.96 К 89

Куйбіда, В. С. Професійна мобільність та проблеми

професіоналізації персоналу публічного управління :

монографія / В. С. Куйбіда, І. В. Шпекторенко ; Нац. акад. держ.

упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2018. - 256 с.



У монографії висвітлюються основні засади

реалізації державної політики України у сфері охорони

здоров’я на основі медико-соціальних підходів. Видання

розраховане на викладачів і слухачів Національної академії

державного управління при Президентові України, а також

аспірантів і докторантів, які здійснюють наукові пошуки у

сфері державного управління охороною здоров’я

351.77:364 М 42

Медико-соціальні засади публічного врядування у сфері

охорони здоров’я : монографія / за заг. ред. М. М. Білинської,

Н. О. Васюк, О. Д. Фірсової ; А. Є. Бакай, М. М. Білинська,

С. Г. Бойко [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові

України. - Київ : НАДУ, 2018. - 416 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=m_18_medyko-soc_zasady.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


У монографії запропоновано методологію

стратегічного планування в умовах глобальних загроз

національній безпеці та міжнародній стабільності, яка

містить теоретичні основи стратегічного планування у сфері

національної безпеки, науково-методичний апарат

стратегічного планування в умовах глобальних загроз

національній безпеці та міжнародній стабільності і

концептуальні засади стратегічного планування

забезпечення національної безпеки

351.861:005.21:005.51]-027.21 М 54

Методологія стратегічного планування в умовах

глобальних загроз національній безпеці та міжнародній

стабільності = Methodology of strategic planning in the context of

global threats to national security and international stability :

монографія / за заг. ред. Л. М. Шипілової ; В. І. Абрамов,

Т. В. Запорожець, Р. Р. Марутян [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр.

при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2018. - 228 с.



У монографії розкрито теоретичні засади та шляхи

формування сучасної системи державної служби та служби

в органах місцевого самоврядування в Україні, висвітлено

проблеми управління персоналом у контексті реформування

державної служби та служби в органах місцевого

самоврядування, акцентовано увагу на професійно-етичній

складовій реформування державної служби та стратегічній

цінності іміджу публічних службовців

35.08+352.08]:005.591.4(477) П 78

Проблеми реформування державної служби та служби в

органах місцевого самоврядування в Україні : монографія /

за заг. ред. Т. Е. Василевської ; Т. Е. Василевська, І. Г. Сурай,

О. І. Васильєва [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові

України. - Київ : НАДУ, 2018. - 256 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=m_18_problemy_reformuv_ds.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


У монографії розкрито нормативно-правові та

інституційні засади публічного управління в процесі

побудови сервісно-орієнтованої держави. Досліджено

теоретико- методологічні основи стратегічного управління

регіональним розвитком. Проаналізовано сучасний стан

реалізації реформи децентралізації та виявлено її вплив на

систему надання публічних послуг населенню. Обґрунтовано

розвиток сфери публічних послуг на місцевому рівні

353.07/.08:332.146.2:005.346]-027.21/.22 П 88

Публічне управління розвитком регіонів у процесі побудови

сервісно-орієнтованої держави: теорія, методологія та практика

: монографія / за заг. ред. Н. В. Васильєвої, О. І. Васильєвої ; Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2018. -

304 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=m_18_pu_rozvytkom_regioniv.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


35:005.591:330.341.1 У 67

Управлінські інновації: соціально-економічний аспект :

монографія / за ред. В. С. Куйбіди, О. М. Петроє, Л. І. Федулової ;

В. С. Куйбіда, О. М. Петроє, Л. І. Федулова [та ін.] ; Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України, Ін-т експерт.-аналіт. та

наук. дослідж. - Київ : НАДУ, 2018. - 304 с.

У монографії розкрито сутність управлінських інновацій

та особливості їх застосування в сучасних умовах соціально-

економічного розвитку України. Визначено імператив

інституту управління в реалізації концепції сталого розвитку

й охарактеризовано інноваційний фактор забезпечення

сталого розвитку регіонів. Розроблено концептуальні засади

публічного врядування та охарактеризовано інноваційний

механізм його формування в умовах децентралізації.

Обґрунтовано необхідність застосування компетентнісного

підходу в реалізації управлінських інновацій, розроблено

систему компетентностей експерта-аналітика публічного

управління

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=m_18_upravlinski_innovacii.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


35.08:005.95/.96:005.334]-027.21/.22 Т 33

Теоретико-методологічні засади формування кадрової безпеки

в системі публічного управління = Theoretical and methodological

principles of personnel security formation in the system of public

administration : колект. монографія / за ред. С. О. Борисевича ;

С. О. Борисевич, В. І. Абрамов, В. Ф. Смолянюк, М. М. Шевченко ;

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ,

2018. - 304 с.

У монографії висвітлено досвід практичної і наукової

роботи її авторів у питаннях кадрової роботи. Узагальнено

понятійний апарат, методологію, механізми реалізації та

структурно-функціональну основу кадрової безпеки.

Відображено теоретико-методологічну основу розвитку

кадрової безпеки в Україні та за кордоном, сучасних

практичних світових тенденцій реалізації безпекових аспектів

кадрової політики в системі публічного управління

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=m-18_teoretyko-metodolog_zasady.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


35.084/.085:005.95/.96 С 65

Сороко, В. М. Компетентнісний підхід до організації

функціонування державної служби = Competent approach to

organizing the civil service functioning : монографія / В. М. Сороко ;

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ,

2018. - 224 с.

Монографію присвячено питанням упровадження в

систему державної служби компетентнісного підходу до

управління персоналом державних органів. Розкрито основи

моделювання діяльності державних службовців на

компетентнісній основі. Проведено огляд зарубіжного

досвіду у сфері компетентностей для державної служби.

Розглянуто підходи до формування стандартів діяльності

державних службовців на компетентнісній основі і наведено

рекомендації щодо оцінювання державних службовців,

спрямовані на визначення якісних ознак послуг і інших

продуктів їх діяльності, які мають визначати основні напрями

практико-орієнтованих освітніх програм у галузі знань

“Публічне управління і адміністрування”



35.07/.08(477) І-71

Інституціоналізація публічного управління в Україні:

стан проблем та перспективи розвитку : монографія / за заг.

ред. С. К. Хаджирадєвої ; С. К. Хаджирадєва, В. О. Гусєв,

А. П. Рачинський [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при

Президентові України. - Київ : НАДУ, 2018. - 247 с.

У монографії розкрито концептуальні засади

інституціоналізації публічного управління в Україні,

зокрема питання інституціоналізації галузі знань і

спеціальності “Публічне управління та адміністрування” в

освітньо-науковому просторі України; висвітлено сучасні

концепти розвитку публічного управління та

адміністрування, розглянуто управлінські рішення в

системі координат інституціоналізації публічного

управління та адміністрування в Україні



328:321](477) П 71

Представницька влада у державотворчому процесі України :

монографія / за ред. В. А. Гошовської ; В. А. Гошовська,

Л. І. Даниленко, О. Р. Антонова [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при

Президентові України. - Київ : НАДУ, 2018. - 384 с.

У монографії здійснено теоретико-методологічне

обґрунтування сутності представницької влади та її значення в

державотворчому процесі України; охарактеризовано етапи

становлення інституту представницької влади у світі і в Україні;

розглянуто особливості діяльності Верховної Ради України та

органів місцевого самоврядування з урахуванням

глобалізаційних факторів кризи представницької влади, виявлено

недоліки в їх функціонуванні; акцентовано увагу на ціннісному

аспекті діяльності представницької влади; визначено механізми

реалізації антикорупційних реформ та роль лідерства керівників

органів представницької влади в цьому процесі; окреслено

напрями вдосконалення представницької влади в Україні

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=m_18_predstavnycka_vlada.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


32:351:303](4) Д 70

Дослідження державних політик: методологія,

процедури та європейські практики = State Policy Study:

Methodology, Procedures and European Practices : монографія /

за заг. ред. Л. В. Гонюкової, В. М. Козакова ; Нац. акад. держ.

упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2018. - 400 с.

У монографії висвітлюються особливості дослідження

державних політик. Запропоновані матеріали фокусують

увагу на розумінні процесів політики. Порівняно з

аналізом політики, який спрямований на планування

реальної політики, дослідження політики описує та

пояснює, що влада може або не може робити



323.1:316.356.4](477) Ф 79

Формування української ідентичності в умовах сучасних

викликів: теоретичні і політичні аспекти = The formation of

Ukrainian identity in the context of modern challenges: theoretical

and political aspects : монографія / за заг. ред. В. П. Трощинського ;

В. П. Трощинський, В. А. Скуратівський, Н. П. Ярош [та ін.] ;

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ,

2018. - 256 с.

У виданні на прикладі України висвітлено сутність та

особливості формування й розвитку найпоширеніших

колективних ідентичностей – родової, регіональної,

соціоекономічної, релігійної, етнічної, національної.

Особливу увагу приділено аналізові етнічної, релігійної та

національної ідентичностей, які відіграють головну роль у

становленні самобутності й суб’єктності українського

суспільства та Української держави. Порушено проблеми

подолання конфлікту ідентичностей у системі пріоритетів

соціогуманітарного розвитку України



342.9:342.7 П 68

Правове підпорядкування публічної адміністрації

основним правам і свободам: сутність, засоби, перспективи

вдосконалення = Legal subordination of public administration to

fundamental rights and freedoms: essence, means and prospects

for improvement : монографія / В. І. Борденюк, С. Д. Дубенко,

В. І. Мельниченко [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при

Президентові України. - Київ : НАДУ, 2018. - 192 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню

актуальних теоретичних і практичних проблем державно-

управлінської науки – забезпеченню підпорядкування

публічної адміністрації основним правам і свободам.

Здійснено аналіз сучасного стану підпорядкування

публічної адміністрації правам і свободам у контексті

розбудови правової держави в Україні. Досліджено сутність

правового підпорядкування публічної адміністрації

основним правам і свободам, охарактеризовано систему

контролю за відповідністю діяльності публічної

адміністрації нормативній моделі. Обґрунтовано ключову

роль правотворчої діяльності у забезпеченні

підпорядкування публічної адміністрації основним правам і

свободам людини і громадянина



351.863.072:005.52:005.21 С 86

Строяновський, В. В. Інституціоналізація стратегічного

аналізу в процесі державного управління у сфері національної

безпеки : монографія / В. В. Строяновський ; Нац. акад. держ.

упр. при Президентові України, Каф. глобалістики,

євроінтеграції та упр. нац. безпекою. - Київ : НАДУ, 2018. - 692 с.

У монографії розглянуті теоретичні і методичні

основи інституціоналізації стратегічного аналізу в процесі

державного управління у сфері національної безпеки

України. Сформована система управління розвитком

держави. Розроблено методичне забезпечення реалізації

механізмів стратегічного аналізу в процесі державного

управління та мотивації працівників, діяльність яких

пов’язана з здійсненням державно-владних повноважень.

Монографія містить приклади і фактичні матеріали

стосовно сфери національної безпеки, які ілюструють

запропоновані теоретичні та методичні положення



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ



35.088.6:005.591.1/.6](06) Н 15

Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології :

матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 31 жовт. -

1 листоп. 2019 р.): у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України,

Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні ; за заг. ред. А. П. Савкова,

І. О. Дегтярьової. - Київ : НАДУ, 2019. - 2 т.

У матеріалах конференції вміщено тези

виступів її учасників, присвячені проблемам

удосконалення освітньо-професійної та освітньо-

наукової підготовки здобувачів вищої освіти за

спеціальністю “Публічне управління та

адміністрування”

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=mk_19_t1_navch_publ_sluzhbovciv.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=mk_19_t2_navch_publ_sluzhbovciv.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


35.07(477):316.3/.4(4+100)](06) І-71

Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних

та глобалізаційних викликів = Institutionalization of public administration in Ukraine in

the context of european integration and globalization challenges : матеріали щоріч.

Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 24 трав. 2019 р.): у 5 т. / Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України ; за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської,

О. М. Петроє. - Київ : НАДУ, 2019. - 5 т.

Т. 1. - 172 с. Тези виступів учасників, присвячені проблематиці публічної політики в

контексті внутрішніх і зовнішніх викликів, а саме: напрямам публічного врядування,

децентралізації, розвитку об’єднаних територіальних громад та ін.

Т. 2. - 116 с. Тези виступів учасників, присвячені проблематиці публічного управління в економічній та

соціогуманітарній сферах, а саме: інституціоналізації публічного управління в економічній сфері; формування

української ідентичності в умовах сучасних викликів, побудови нової моделі державно-церковних відносин;

реформування системи охорони здоров’я та освіти в Україні та ін.

Т. 3. - 124 с. Тези виступів її учасників, присвячені проблематиці забезпечення національної безпеки в умовах

євроінтеграційних та глобалізаційних викликів

Т. 4. - 96 с. Тези виступів її учасників, присвячені проблематиці: системного аналізу та моделювання у сфері

публічного управління; цифровізації публічного врядування

Т. 5. - 94 с. Тези виступів її учасників, присвячені ролі представницької влади в державотворчому процесі України,

її сучасним трендам та історичним розвідкам; особливостям надання методичної допомоги регіональним та

галузевим закладам підвищення кваліфікації

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=mk_19_t1_instytutsionalizatsia_pu.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=mk_19_t2_instytutsionalizatsia_pu.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=mk_19_t3_instytutsionalizatsia_pu.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=mk_19_t4_instytutsionalizatsia_pu.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=mk_19_t5_instytutsionalizatsia_pu.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


Т. 1. - 120 с. Тези виступів учасників, присвячені проблематиці публічної політики в

Україні

Т. 2. - 156 с. Тези виступів учасників, присвячені проблематиці інституціональних

практик публічної політики і управління та публічного управління економічними

процесами

Т. 3. - 127 с. Тези виступів її учасників, присвячені проблематиці реформування публічної влади на місцевому

рівні, цифровізації публічного врядування

Т. 4. - 160 с. Тези виступів її учасників, присвячені проблематиці професіоналізації публічної служби; діяльності

Постійної комісії Вченої ради Національної академії з координації надання методичної допомоги регіональним та

галузевим закладам підвищення кваліфікації; публічного врядування в умовах збройної агресії в Україні

Т. 5. - 176 с. Тези виступів її учасників, присвячені проблематиці: соціогуманітарного вектора публічного

врядування; витоків та перспектив розвитку вітчизняного конституціоналізму; мовного дискурсу в публічному

управлінні; реформування системи охорони здоров’я в Україні, запобігання політичній корупції

35.07/.08]-027.555(477)(06) П 88

Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку :

матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю

держ. служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.): у 5 т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди,

М. М. Білинської, О. М. Петроє ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. -

Київ : НАДУ, 2018. – 5 т.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=mk_18_t1_publ_vriad_v_ukr.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=mk_18_t2_publ_vriad_v_ukr.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=mk_18_t3_publ_vriad_v_ukr.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=mk_18_t4_publ_vriad_v_ukr.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=mk_18_t5_publ_vriad_v_ukr.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


35+352]:005.591.4](477) Р 45

Реформа системи державного управління та місцевого

самоврядування в Україні: стан, виклики, перспективи

здійснення = Reforming the System of Public Administration and

Local Self-Government in Ukraine: Condition, Challenges, Prospects

for Implementation : наук. доп. / за заг. ред. В. С. Куйбіди ;

В. С. Куйбіда [та ін.] ; редкол.: В. С. Куйбіда, М. М. Білинська,

О. М. Петроє [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові

України. - Київ : НАДУ, 2018. - 180 с.

У доповіді здійснено аналіз стану, суперечностей,

проблем і викликів, пов’язаних із реформуванням системи

державного управління та місцевого самоврядування в

Україні. Запропоновано рекомендації та підходи органам

державної влади та органам місцевого самоврядування щодо

забезпечення успішного здійснення реформ в Україні

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=nd_18_reforma_syst_du.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


35.07/.08(477)(06) П 88

Публічне управління та публічна служба в Україні: стан

проблем та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ.

конф. за міжнар. участю, 07-08 верес. 2018 р. / за заг. ред.

В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. Л. Федоренка ; Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України, М-во юстиції України,

Наук.-дослід. центр суд. експертизи з питань інтелект.

власності. - Київ : Ліра-К, 2018. - 520 с.

У представленому збірнику матеріалів науково-

практичної конференції розміщено публікації вітчизняних та

зарубіжних вчених, провідних практиків державного

управлінців, молодих дослідників, які присвячені

проблематиці становлення, розвитку та удосконалення

публічного управління та адміністрування, модернізації

публічної служби в Україні з врахуванням особливостей

сучасних реформаційних процесів та прогнозування їх

наслідків у перспективних реаліях української держави



35.077.6:005.3](06) П 75

Прийняття державно-управлінських рішень в індетермінованих

умовах: проблеми, сучасні методи, технології забезпечення

ефективності : матеріали наук.-методол. семінару молодих учен. Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України, 22 січ. 2018 р. / за заг. ред.

С. К. Хаджирадєвої ; [Нац. акад. держ. упр. при Президентові

України]. - Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2018. - 267 с.

34:351](477)(091)(06) П 78

Проголошення незалежності Української Народної Республіки: досвід для

сучасного державотворення : матеріали Всеукр. заоч. наук.-практ. конф.,

присвяч. 100-річчю IV Універсалу Укр. Центр. Ради (29 берез. 2018 р.) / Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. державознавства і права ;

редкол.: Н. Г. Плахотнюк, С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко. - Київ : НАДУ,

2018. - 79 с.



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ



342.97/.98:35.07/.08](076) П 84

Процесуальна діяльність органів публічного управління :

метод. рек. до вивч. навч. дисципілни : для слухачів спец. 281

"Публ. упр. та адміністрування" / Нац. акад. держ. упр. при

Президентові України, Каф. державознавства і права ; уклад.:

С. Д. Дубенко, Н. Г. Плахотнюк, Я. В. Сімутіна. - Київ : НАДУ,

2019. - 36 с.

342.97:35.07](076) П 68

Правові засади управління організацією : метод. рек. до вивч. навч.

дисципліни : для слухачів спец. 281 "Публ. упр. та адміністрування" / Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. державознавства і права ;

уклад. Л. Ю. Снісаренко. - Київ : НАДУ, 2019. - 32 с.



35.088.6:378.2.091.27](076) М 54

Методичні рекомендації щодо підготовки тестових питань

для кваліфікаційного іспиту осіб, що здобувають ступінь магістра

зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

[Текст] : [навч. вид.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові

України, Ін-т публ. упр. та адміністрування ; уклад.:

С. О. Москаленко, Л. В. Власова, Я. І. Лазар. - Київ : НАДУ, 2019. -

10 с. - Бібліогр.: с. 5-6 (10 назв). - Дод.: с. 7-8. - Б. ц.

35.088.6:378.2:001.891](076) М 54

Методичні рекомендації щодо підготовки магістерської роботи за

спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" : [навч. вид.] /

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т публ. упр. та

адміністрування ; уклад.: С. О. Москаленко, С. М. Григор’єва,

Г. В. Муравицька, О. В. Чуприна ; за заг. ред. С. К. Хаджирадєвої,

М. К. Орлатого. - Київ : НАДУ, 2019. - 32 с. - Дод.: с. 21-29. - Б. ц.



34:35.07/.08](076) П 68

Правове регулювання публічного управління : метод. рек.

до вивч. навч. дисципліни : для слухачів спец. 281 "Публ. упр.

та адміністрування" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові

України, Каф. Державознавства і права ; уклад.:

В. І. Мельниченко, Н. Г. Плахотнюк. - Київ : НАДУ, 2018. - 48 с.

34:35](076) П 68

Право в публічному управлінні : метод. рек. до вивч. навч. дисципліни :

для слухачів спец. 281 "Публ. упр. та адміністрування" / Нац. акад. держ. упр.

при Президентові України, Каф. державознавства і права ; уклад.: М. П. Грай,

С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко [та ін.]. - Київ : НАДУ, 2018. - 55 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=mr_18_pravo_v_pu.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
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340.13:342.9:35.07/.08](076) П 68

Правова формальна процедура та юридична техніка : метод.

рек. до вивч. навч. дисципліни : для слухачів спец. 281 "Публ. упр.

та адміністрування" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові

України, Каф. державознавства і права ; уклад. Н. Г. Плахотнюк. -

Київ : НАДУ, 2018. - 44 с.

808.51:35](076) М 54

Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Публічний

дискурс" : (спец. 074 "Публ. упр. та адміністрування" - другий освіт. рівень

вищ. освіти "магістр") / С. А. Бронікова, Т. Д. Єгорова, Р. І. Ленда [та ін.] ;

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. мов. підгот. і

комунікації в публ. упр.". - Київ : НАДУ, 2018. - 68 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=mr_18_publ_dyskus.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
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352.07:332:711.4](076) М 54

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни С.19.2 - "Управління

міськими територіями“ : для підгот. фахівців спец. 074 "Публ. упр. та

адміністрування" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф.

регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом ; уклад.: Ю. Ф. Дехтяренко,

В. В. Юзефович. - Київ : НАДУ, 2018. - 48 с.

352.07:332.145](076) М 54

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни С.18.6 -

"Планування розвитку територіальної громади" : для підгот.

фахівців спец. 074 "Публ. упр. та адміністрування" / Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України, Каф. регіон. упр., місц.

самоврядування та упр. містом ; уклад.: О. В. Берданова,

Т. М. Дерун, В. В. Юзефович. - Київ : НАДУ, 2018. - 36 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=mr_18_planuv_rozvytku.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
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35.08:005.95/.96:811.161.2](076) А 92

Атестація щодо вільного володіння державною мовою :

метод рек. для проведення атестації осіб, які претендують на

вступ на держ. службу, щодо вільного володіння держ. мовою /

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. мов. підгот.

і комунікації в публ. упр." ; уклад.: С. А. Бронікова, Р. І. Ленда,

А. О. Цейтліна. - Київ : НАДУ, 2018. - 52 с.

304.4:35.088.6](076) С 69

Соціальна і гуманітарна політика. Програма підготовки магістрів за

спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" [Текст] : метод.

рек. для слухачів нормат. дисципліни ден. та заоч. форм навч. / Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України, Каф. соц. та гуманітар. політики ;

розроб.: В. П. Трощинський, М. В. Кравченко, В. О. Омельчук ; уклад.

М. В. Кравченко. - Київ : НАДУ, 2018. - 48 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=mr_18_atestaciya_shodo_vilnogo_volodinnia_derg_movoyu.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


35.088.6:378.2:001.891](076) М 54

Методичні рекомендації щодо підготовки кваліфікаційної роботи

(магістерська) за спеціальністю 281 "Публічне управління та

адміністрування" : [навч. вид.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові

України ; уклад.: С. М. Григор’єва, С. О. Москаленко, О. В. Чуприна ; за заг.

ред. С. К. Хаджирадєвої. - Київ : НАДУ, 2018. - 39 с.

35.088.6:378.091.214]-027.22(073) Н 31

Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів

другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 281

"Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28

"Публічне управління та адміністрування" в Національній

академії державного управління при Президентові України :

[виробн.-практ. вид.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові

України ; уклад.: В. В. Гриненко, Н. В. Коваленко,

С. О. Москаленко, Н. М. Терещенко ; за заг. ред.

С. К. Хаджирадєвої. - Київ : НАДУ, 2018. - 28 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=r_18_naskrizna_programa_prakt_pidgotovky.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
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351.824.1:69:004.94 К 65

Концепція застосування будівельного інформаційного

моделювання в управлінні вартістю життєвого циклу

державних об’єктів : [наук. вид.] / В. С. Куйбіда,

О. Ю. Кучеренко, В. П. Ніколаєв [та ін.] ; наук. керівник В.

П. Ніколаєв ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові

України. - Київ : НАДУ, 2019. - 40 с.

351:32:303](076) П 30

Петроє, О. М. Підготовка експертно-аналітичних документів у

Національній академії державного управління при Президентові України :

навч.-метод. вказівки / О. М. Петроє, Л. І. Федулова, І. В. Рейтерович ; Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т експерт.-аналіт. та наук.

дослідж. - Київ : НАДУ, 2019. - 79 с.

http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&Image_file_name=r_18_perspektyvy_rozvytku_vidnosyn.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


322:271.222](477) К 89

Куйбіда, В. С. Перспективи розвитку відносин Української

держави з Помісною Автокефальною Православною Церквою

України: інформаційно-аналітична записка : [наук. вид.] /

В. С. Куйбіда, Ю. Г. Кальниш ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, О. М.

Петроє ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т

експерт.-аналіт. та наук. дослідж. - Київ : НАДУ, 2018. - 52 с.



351.83/.85:304:316.42.063.3](477) С 69

Соціогуманітарні чинники інтеграції і консолідації

українського суспільства : аналіт. доп. / В. П. Трощинський,

В. А. Скуратівський, О. М. Петроє [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр.

при Президентові України, Каф. соц. і гуманітар. політики. - Київ :

НАДУ, 2018. - 160 с.

В аналітичній доповіді обґрунтовано пропозиції з

оптимізації державної соціогуманітарної політики та окреслено

напрями вдосконалення шляхів, механізмів, інструментів

державного управління соціогуманітарною складовою

суспільного розвитку в Україні в контексті інтеграції та

консолідації українського суспільства.

Матеріали аналітичної доповіді можуть бути використані

при підготовці нормативно-правових документів з питань

державного регулювання соціогуманітарної складової

суспільного розвитку в Україні, експертно-аналітичних

матеріалів для Адміністрації Президента України, органів

державної влади та органів місцевого самоврядування
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