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Робоча програма навчальної дисципліни «Інновації в сфері публічного 

управління» для бакалаврів спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. прикладної 

економіки, підприємництва та публічного управління. Д. : НТУ «ДП», 2020. 16 

с. 

Розробники –  Чорнобаєв В.В. 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 

час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 

студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 

внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 

акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

 

Робоча програма буде в пригоді для формування змісту підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 281 Публічне 

управління та адміністрування (протокол №4 від 27.08.2020р.). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

 

В освітній програмі Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» спеціальності 281 «Інновації в сфері публічного управління» 

здійснено розподіл програмних результатів навчання (ПРН) за організаційними 

формами освітнього процесу. Зокрема, до фахової дисципліни за спеціальністю 

Ф14 «Інновації в сфері публічного управління» віднесено такі результати 

навчання: 

 
РН13 використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку 

РН16 використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень 

у професійній діяльності 

 

Мета дисципліни – формування у здобувачів відповідних дисциплінарних 

компетентностей, які в свою чергу впливають на формування професійних 

компетентностей щодо управління інноваційною діяльністю органу публічного 

управління, а також інструментарієм, методикою розроблення інноваційних 

стратегій його розвитку. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни.  

 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр 

ДРН 

зміст 

РН13 Ф14-

ДРН-1 

знати економічну сутність основних категорій інноваційної теорії, 

вміти визначати стадію життєвого циклу інноваційного продукту та 

основні напрями реалізації заходів щодо підвищення його 

ефективності. 

РН13 Ф14-

ДРН-2 

 

знати задачі, принципи, сутність та особливості здійснення 

публічного управління інноваційною діяльністю як на державному 

рівні, так і на місцевому, вміти виявляти загрози й можливості впливу 

внутрішніх та зовнішніх чинників на інноваційну діяльність. 

РН13 

 

Ф14-

ДРН-3 

 

знати сутність та типи управлінських інновацій, розуміти значення 

управлінських інновацій в забезпеченні ефективної управлінської 

діяльності, вміти впроваджувати інновації в управлінську діяльність 

органу публічного управління. 

РН13, 

РН16 

Ф14-

ДРН-4 

 

знати технології розроблення, прийняття та реалізації управлінських 

рішень в умовах запровадження електронних послуг, вміти 

використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних 

досліджень під час здійснення моніторингу та оцінювання рівня 

надання електронного послуг, уміти здійснювати пошук та 

узагальнення інформації з питань організації надання електронних 

послуг, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї 

компетенції щодо організації надання електронних послуг. 

РН13, 

РН16 

Ф14-

ДРН-5 

розуміти поняття діджиталізації управлінських процесів та їх роль в 

цифровому суспільстві та економіці, знати стан процесів 
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 діджиталізації органів публічного управління в Україні та світі, вміти 

аналізувати переваги та недоліки процесно-орієнтованого та 

функціональноорієнтованого підходів до організації та методики 

впровадження електронної демократії, здійснювати аналіз сучасних 

тенденції ринку програмного забезпечення для цілей діджиталізації в 

сфері публічного управління. 

РН13 Ф14-

ДРН-6 

 

вміти робити обґрунтований вибір фінансових джерел, що 

залучаються на інноваційні цілі. 

РН16 Ф143-

ДРН-7 

 

знати що таке соціальна мережа, які є соціальні мережі, які функції 

вони виконують, що означає управляти соціальною мережею, вміти 

володіти технологією роботи у Facebook, Instagram, Telegram, 

YouTube, створювати стратегії просування в соціальних мережах, 

знати технології просування в соціальних мережах. 

 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Б8 Інформаційні 

технології в публічному 

управлінні 

уміти користуватися системою електронного документообігу; 

уміти здійснювати пошук та узагальнення  інформації,  робити  

висновки  і формулювати рекомендації в межах своєї 

компетенції. 

Ф6 Основи електронного 

урядування 

знати основи електронного урядування; 

уміти користуватися системою електронного документообігу. 

 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

Вид 

навчальних 

занять 

О
б
ся

г
, 

г
о
д

и
н

и
 

Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 

аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 

аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 

аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 

лекційні 60 30 30 - - 6 54 

практичні 60 30 30 - - 6 54 

лабораторні - - - - - - - 

семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 120 60 60 - - 12 108 

 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Шифри 

ДРН 

Види та тематика навчальних занять Обсяг 

складови

х, години 

 ЛЕКЦІЇ 60 

Ф14-

ДРН-1 

1. Теоретичні основи інновацій та інноваційної діяльності. 

Сутність термінів «інновації» та «нововведення». Зміст 

інноваційної діяльності. Особливості інноваційного продукту. 

10 
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Класифікація та функції інновацій. Характеристика та етапи 

інноваційного процесу. Стадії життєвого циклу інноваційного 

продукту. 

Ф14-

ДРН-2 

2. Особливості здійснення інновацій у публічному управлінні. 

Інновації в публічному управлінні: суть, значення та функції. 

Стратегічні орієнтири інновацій у системі публічного управління 

Інноваційна політика. Типи державної інноваційної політики. 

Довгострокова та короткострокова інноваційна політика. Показники 

ефективності. інновацій в публічному управлінні. Економічні 

показники. Науково-технологічні показники. Фінансові показники. 

Соціальні показники. Ресурсні показники. Перешкоди впровадження 

інновацій. Бюрократизм публічного управління. Несприйняття 

інноваційного ризику. Бар'єри на шляху впровадження інновацій у 

сфері публічного управління та їх характеристика. 

10 

 

Ф14-

ДРН-3 

3. Основи розробки і впровадження управлінських інновацій. 

Типи і властивості управлінських інновацій. Сутність терміну 

«управлінська інновація». Методичні підходи до розробки і 

впровадження управлінських нововведень Організаційне 

проектування. Текстові та графічні проектні документи. Етапи 

впровадження управлінської інновації. Бенчмаркінг. Мета здійснення 

бенчмаркінгу. Види бенчмаркінгу. Світовий досвід застосування 

бенчмаркінгу. Реінжиніринг інноваційних-процесів.  Методика 

Хаммера-Чампі. Реструктуризація. Науково-технологічна 

реструктуризація органу публічного управління. 

10 

 

 

Ф14-

ДРН-4 

4. Електронні послуги: сутність, організація надання. 

Сутність електронних адміністративних послуг. Електронна 

адміністративна послуга. Стан впровадження електронних 

адміністративних послуг на центральному рівні. Організація надання 

електронних адміністративних послуг. Центри надання 

адміністративних послуг. Послуги для бізнесу. Послуги для громадян. 

Послуги органам влади. Досвід провідних країн світу з впровадження 

адміністративних послуг. Критерії оцінювання якості та стандартів 

надання адміністративних послуг в Україні та в країнах Європейського 

союзу. Проблеми надання адміністративних послуг в Україні. Основні 

напрями з удосконалення надання електронних адміністративних 

послуг в Україні. 

10 

 

 

 

Ф14-

ДРН-5 

 

5. Діджиталізація публічного управління. 

Інноваційні форми залучення громадян до процесу прийняття 

рішень: е-охоплення, е-включення, е-участь, е-партнерство. 

Електронне громадське обговорення проектів нормативно-правових 

актів та інших документів, що мають значне суспільне значення. 

Електронна взаємодія громадських рад з відповідними органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. Моделі надання 

державних послуг громадянам електронними каналами. Пріоритетні 

напрями розвитку електронних консультацій з громадянами. 

Технологічні, організаційні, політичні аспекти електронної демократії. 

Співвідношення електронної демократії та електронного урядування 

на практиці. Електронна демократія як атрибут захисту громадянами 

своїх інтересів і визначених форм співпраці з державою за допомогою 

технологій електронного урядування. Електронна демократія. 

Інформаційна економіка. Цифрова економіка. 

5 

 

 

 

Ф14- 6. Фінансування та стимулювання інноваційної діяльності. 10 
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ДРН-6 

 

Фінансові джерела інноваційної діяльності. Аналіз світового 

досвіду фінансової підтримки інноваційної діяльності. Основні 

інструменти фінансування інноваційної діяльності, що 

використовуються органами публічного управління в розвинених 

країнах світу.  Методи та форми стимулювання інноваційної 

діяльності. Альтернативних інструментів стимулювання інноваційної 

діяльності. Пряме державним фінансування інноваційної діяльності.  

 

 

 

Ф14-

ДРН-7 

 

7. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації органів 

публічного управління. 

Поняття соціальної мережі. Значення та типи соціальних мереж. 

Користувачі соціальних мереж. Історія створення та розвитку 

соціальних мереж. Загрози соціальних мереж. Безпека у соціальних 

мережах. Активність користувачів у соціальних мережах. Основні 

види контенту для соціальних мереж. Пости в соціальних мережах, які 

освітлюють діяльність органу публічного управління. Створення 

позитивного іміджу в соціальних мережах. Сучасні тренди просування 

у соціальних мережах. Оцінка ефективності контенту в соціальних 

мережах. 

5 

 

 

 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 60 

Ф14-

ДРН-1 

1. Сучасні тенденції розвитку інновацій в сфері публічного 

управління  

5 

Ф14-

ДРН-3 

2. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності 

органу публічного управління 

10 

Ф14-

ДРН-3 

3. Особливості поширення нововведень в системі органів 

публічної управління 

10 

Ф14-

ДРН-4 

4. Електронні адміністративні послуги 10 

Ф14-

ДРН-5 

5.  Інформаційні системи і технології в сфері публічного 

управління та їх роль при переході до цифрового суспільства 

10 

Ф14-

ДРН-6 

6. Види і джерела фінансування інноваційної діяльності. 10 

Ф14-

ДРН-7 

7. Досвід використання соціальних мереж в Україні та країнах ЄС 5 

Разом 120 

 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Сертифікація досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється за 

допомогою прозорих процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях 

відповідно до Положення університету «Про оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання здобувача вищої освіти за дисципліною. 

 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти НТУ «ДП» 

здійснюється за рейтинговою (100-бальною) та конвертаційною шкалами. 



8 

 

Остання необхідна (за офіційною відсутністю національної шкали) для 

конвертації (переведення) оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 
задовільно / 

Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо здобувач вищої 

освіти отримав підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка 

вважається академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності здобувача вищої 

освіти за вимогами 6-го кваліфікаційного рівня НРК під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Здобувач вищої освіти на контрольних заходах має виконувати завдання, 

орієнтовані виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання 

(розділ 4). 

Засоби діагностики, що надаються здобувачам вищої освіти на 

контрольних заходах у вигляді завдань для поточного та підсумкового 

контролю, формуються шляхом конкретизації вихідних даних та способу 

демонстрації дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

 
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне заняття 
засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

темами на 

контрольних 

заходах чверті 

виконання 

завдання під час 

контрольного 

заходу 

 

 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота 

(ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР за 

бажанням студента 
практичні контрольні 

завдання за 

темами на 

контрольних 

заходах чверті 

виконання 

завдання під час 

контрольного 

заходу 
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або 

індивідуальне 

завдання 

виконання 

завдань під час 

самостійної 

роботи 

  

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання тестів або індивідуальне завдання за самостійною 

роботою. Практичні заняття оцінюються якістю виконання завдань за темами. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим 

опису кваліфікаційного рівня, то інтегральне значення оцінки може 

визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються 

викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

здобувача вищої освіти шляхом визначення середньозваженого значення 

поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен здобувач вищої 

освіти під час екзамену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що 

охоплюють ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної 

складової опису кваліфікаційного рівня НРК. 

 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання здобувача вищої освіти ідентифікуються та 

вимірюються відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою 

критеріїв, що описують дії здобувача вищої освіти для демонстрації досягнення 

результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

 

Оi = 100 a/m, 

 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; 

m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону. 
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Комплексні контрольні роботи та/або індивідуальні завдання оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК 

 Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання 

концептуальні 

наукові та практичні 

знання, критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері 

професійної діяльності 

та/або навчання 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, осмислена. 

Характеризує наявність: 

– концептуальних знань; 

 – високого ступеню володіння станом питання; 

– критичного осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 
80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  
74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об'єкт вивчення 
65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному для 

розв’язання складних 

спеціалізованих задач і 

практичних проблем у 

сфері професійної 

діяльності або 

навчання 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні засоби; 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

- використовувати інноваційні підходи до розв’язання 

завдання 

95-100 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з негрубими помилками 
90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог 

80-84 
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 Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 
65-69 

Відповідь характеризує застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком, але з неточностями 
60-64 

рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації; 

збір, інтерпретація 

та застосування даних; 

спілкування з 

професійних питань, у 

тому числі іноземною 

мовою, усно та 

письмово 

Вільне володіння проблематикою галузі. 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність відстоюваним 

положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати пропозиції 

95-100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з незначними 

хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з незначними 

хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 

вимоги) 

80-84 
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 Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

управління 

складною технічною 

або професійною 

діяльністю чи 

проектами; 

спроможність нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах; 

формування 

суджень, що 

враховують соціальні, 

наукові та етичні 

аспекти; 

організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та груп; 

здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених завдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

- самостійність оцінних суджень; 
- високий рівень сформованості загальнонавчальних 

95-100 
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 Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень автономності та відповідальності фрагментарний 60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 

 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання: 

– мультимедійне обладнання; 

– персональні комп’ютери. 

Дистанційна платформа MOODL. 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на 

Офіс365. 

Додатки MS TEAMS та MOODLE інстальовані на смартфон та/або 

ноутбук. 

 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV (із 

змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15. 

2. Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на 

період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 

2019 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80. 

3. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний 

підхід : навч. посіб. / С. А. Попов, Г. О. Панченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2018. – 220 с. URL: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/29.03.2019.pdf 

4. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / 

за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. Частина 10: Електронні 

послуги / [Р.М. Матвійчук, С.П. Кандзюба]. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. 

– 60 с.  

http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/29.03.2019.pdf
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5. Управління інноваціями : навч. посібник / О.І. Гуторов, Л.І. Михайлова, 

І.О. Шарко, С.Г. Турчіна, О.В. Киричок. – Вид. 2-ге, доп. – Харків: «Діса плюс», 

2016. – 266 с. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Управління.pdf 

6. Мармаза О.І. Інноваційний менеджмент. Х.: ТОВ «Планета-принт», 

2016.– 197с.  URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/20.pdf  

7. Стойко І.І. Управління інноваціями. Навч.-метод. посібник..–

Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. –200с. 

8. Особливості публічного управління та адміністрування: посіб. / 

Бакуменко В.Д., Бондар І.С., Горник В.Г., Шпачук В.В. К. : КНУКіМ, 2016. 167 

с. 

9. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного 

суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. 

С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти 

Ввайнхардт, Регіни Андрюкайтене; Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя: ЗДІА, 

2016. 606 с. 

URL:http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/monografii/%D0%9C%D0%

BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1

%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA

%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2017.pdf 
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http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/monografii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2017.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/monografii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2017.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/monografii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2017.pdf
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