
Інформаційна довідка 
1. Вид і назва: навчальна дисципліна СИСТЕМА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ  

2. Код:  

3. Тип: вибіркова 

4. Рівень: третій (освітньо-науковий) 
5. Семестр, в якому викладається: 4-й 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5 

7. Лектор (викладач): Самойленко І.О. 
8. Результати навчання: здатність визначати цілі та пріоритетні напрямки діяльності стосовно 

державного та регіонального управління, місцевого самоврядування; здатність розробляти 

концептуальні засади реформування системи державного управління та місцевого 
самоврядування. 

9. Дисципліни, на які спирається: право, правова регламентація публічного управління та 

адміністрування. 

10. Зміст:      ЗМ 1. Теоретичні основи державного будівництва і місцевого самоврядування 
                         ЗМ 2. Основи внутрішньої організації та менеджменту органів публічної  влади 

11. Форми та методи навчання: Денна та заочна. Словесні, наочні, практичні, репродуктивні 

(пояснювально-ілюстративні). Розв’язок задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота.  
12. Мова навчання: українська 

 

Информационная справка 

1. Вид и название: учебная дисциплина СИСТЕМА ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В 

УКРАИНЕ  

2. Код: 

3. Тип: выборочная  
4. Уровень: третий (образовательно-научный) 

5. Семестр, в котором излагается: 4-й 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5 
7. Лектор (преподаватель): Самойленко И.А. 

8. Результаты обучения: способность определять цели и приоритетные направления 

деятельности в отношении государственного и регионального управления, местного 

самоуправления; способность разрабатывать концептуальные основы реформирования системы 
государственного управления и местного самоуправления. 

9. Дисциплины, на которые опирается: право, правовая регламентация публичного управления 

и администрирования.  
10. Содержание: СМ 1. Теоретические основы государственного строительства и местного 

самоуправления 

i. СМ 2. Основы внутренней организации и менеджмента органов публичной 
власти 

11. Формы и методы обучения: Дневная и заочная. Словесные, наглядные, практические, 

репродуктивные (объяснительно-иллюстративные). Решение задач. Конспектирования лекций. 

Самостоятельная работа. 
12. Язык обучения: украинский 

 

Information reference 
1. Type and title: navchalna distsiplіna  SYSTEM OF AUTHORITIES IN PUBLIC AUTHORITY 

IN UKRAINE 

2. Code: 

3. Type: selective 
4. Level: the third (educational-scientific) 

5. Semester when the discipline is delivered: 4 

6. Number of ECTS credits allocated: 5 
7. Name of lecturer(s): Samoilenko І.O. 

8. Learning outcomes: The ability to define goals and priority directions of activity in relation to the 

state and regional government, local government; The ability to develop conceptual foundations for 
reforming the system of state administration and local self-governance. 

9. Disciplines are based on: right, legal regulation of public administration and administration. 

10. Contents:   ZM 1. Theoretical foundations of state construction and local government 

i. ZM 2. Fundamentals of internal organization and management of public authorities 
11. Teaching forms and methods: Denna that correspondence. Slovesnі, naochnі, praktichnі, 

reproduktivnі (poyasnyuvalno-іlyustrativnі). Rozv'yazok tasks. Konspektuvannya lektsіy. Samostіyna 

robot. 
12. Language of instruction: Ukrainian 


