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Дегтярьова І. О. 
Конкурентоспроможність регіону: 
стратегічні пріоритети та механізми 
державного управління : монографія / 
О. І. Дегтярьова. – Київ : НАДУ, 2012. –
368 с.

У монографії досліджено структуру та 
еволюцію: теорії 
конкурентоспроможності регіону, 
міжрегіональної конкуренції, принципів 
і механізмів здійснення державної 
регіональної політики на різних етапах 
розвитку держави. Визначено базові 
категорії, фактори, підходи до 
оцінювання та механізми управління 
конкурентоспроможністю регіону. 
Запропоновано концептуальну 
об'єктивну модель управління 
конкурентоспроможністю регіону та 
обгрунтовано науково-методичні 
підходи до формування відповідних 
механізмів державного управління.



Кожина А. В. Публічне управління 
інклюзивним місцевим розвитком: 
теорія, методологія, практика : 
монографія / А. В. Кожина. –
Кам'янець-Подільський : НАДУ, 2020. –
452с.

У монографії визначено базові категорії, 
фактори, принципи публічного управління 
інклюзивним місцевим розвитком. 
Висвітлено еволюцію наукових поглядів на 
розвиток теорій територіального розвитку, 
розкрито сутність та роль теорії 
інклюзивного місцевого розвитку. 
Запропоновано механізми, інструменти та 
шляхи вдосконалення публичного 
урпавління інклюзивним місцевим 
розвитком, зокрема застосування 
цифрових технологій та можливостей 
цифрового розвитку, а також модель 
модернізації публічного управління в 
Україні задля забезпечення інклюзивного 
місцевого розвитку. Для науковців, 
викладачів, докторантів, аспірантів, 
слухачів, студентів, а також державних 
службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування.



Основи регіонального управління в 
Україні : підручник / авт.-упоряд. : В. М. 
Вакуленко, М.К. Орлатий, В.С. Куйбіда 
та ін. ; за заг. ред. В.М. Вакуленко, 
М.К.Орлатого. – Київ : НАДУ, 2012. – 576 
с.

У підручнику викладено найважливіші 
теоретичні, методологічні та практичні 
питання регіонального управління: 
основи теорії, суть, принципи та правове 
поле. Розглянуто особливості управління 
регіональним природокористуванням, 
формуванням систем розселення та 
трудового потенціалу регіону, розвитком 
виробничої та соціальної 
інфраструктури. Висвітлено сучасні 
форми відносин в управлінні розвитком 
регіонів. Наведено зарубіжний досвід 
державного регіонального управління і 
політики. Для студентів, викладачів 
вищих навчальних закладів, спеціалістів 
державних органів та органів місцевого 
самоврядування, фахівців з питань 
державної регіональної політики та 
реформування регіонального 
управління.



Ресурсний потенціал регіону : навч. 
посіб. / авт.-упоряд. : М.К. Орлатий, 
С.А.Романюк, І.О. Дегтярьова та ін. ; за 
заг. ред. М.К. Орлатого. – Київ : НАДУ, 
2014. – 742 с. 

У навчальному посібнику розглянуто 
теоретичні аспекти формування 
ресурсного потенціалу регіону, 
проаналізовано загальні тенденції 
розвитку природного, поселенського, 
трудового, економічного, соціально-
інфраструктурного, інформаційного 
потенціалу, використання майнових та 
фінансових ресурсів регіону. 
Обгрунтовано розробку та впровадження 
генеральних і детальних планів забудови 
населених пунктів. Наведено зарубіжний 
досвід формування ресурсного 
потенціалу територій. Для студентів, 
аспірантів, викладачів, фахівців органів 
державного управління та органів 
місцевого самоврядування.



Ткачук А. Робоча книжка депутата місцевої 
ради територіальної громади. Для депутатів і 
не тільки / А. Ткачук, Н. Наталенко. – Київ : 
ТОВ "Вид-во "Юстон", 2020. – 150 с. 
Книга підготовлена з метою надання 
практичних порад для депутатів місцевих рад 
терироріальних громад. Тут зроблено спробу 
показати для чого, як, на основі якого 
законодавства та знань можуть працювати 
депутати місцевої ради терироріальної 
громади в умовах проведеної в Україні 
децентралізації. Для депутатів місцевих рад, 
голів територіальних громад, громадських 
активістів.

Становлення інституту старости: перші кроки : 
науково-практичний посібник / авт. кол.: 
М.І.Баюк, М.І. Войт, Т.В. Гаман та ін. ; за заг. 
ред. М.І. Баюка. – Хмельницький : ФОП 
Мельник Ю.М., 2017. – 225 с.
У посібнику висвітлено історію розвитку та 
становалення інституту старости в Україні. 
Окреслено правовий статус та повноваження 
старости. Викладено навчання старост 
об'єднаних териториальних громад, зв'язки з 
громадськістю, використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій в 
роботі старост.



Ткачук А. Децентралізація - самоорганізація -
самореалізація. Конспект лекцій для школярів 
і не тільки / А. Ткачук, О.  Ткачук. – Київ : ТОВ 
"Вид-во "Юстон", 2020. – 204 с.
Видання підготовлено у форматі конспекту 
лекцій, у яких розкриваються можливості 
децентралізації та інструменти самоорганізації 
та самореалізації людини у власній громаді. 

Суслова О. Рівні права та можливості жінок і 
чоловіків у місцевому самоврядуванні: 
стандарти, пріоритети, поради : довідник / 
О.Суслова. – Київ : ТОВ "Вид-во "Юстон", 2020. 
– 40 с. 
Довідник пропонує уніфікований підхід до 
врахування принципу рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків у системі 
місцевого самоврядування в Україні. Він 
пояснює наявні стандарти, допомагає 
визначити пріоритети та завдання діяльності 
місцевої ради у різних сферах, дає поради і 
приклади. Довідник устаткований переліком 
нормативно-правових актів та коротким 
глосарієм застосованих у виданні термінів з 
гендерної проблематики.



Ткачук А. Що таке демократія? Знати, 
розуміти, застосовувати. Посібник для 
молоді і не тільки / А. Ткачук, О. Ткачук. –
Київ : ТОВ Вид-во "Юстон", 2020. – 96 с.
Посібник знайомить з основними поняттями 
демократичного устрою, історією 
виникнення та розвитку демократії, її 
складовими елементами та перевагами 
демократії над іншими формами правління. 
Висвітлено демократичні традиції українців 
та історію демократичних урядів різних 
країн, баланс повноважень владних 
структур України, засади місцевої 
демократії.

Ткачук А. Децентралізація -
самоорганізація - самореалізація. 
Матеріали для вчителів і не тільки 
/А.Ткачук, О. Ткачук, С. Дятленко. – Київ : 
ТОВ "Вид-во "Юстон", 2021. – 224 с.
Книга підготовлена у форматі методичних 
матеріалів для вчителів середніх шкіл. У ній 
викладено матеріали, необхідні здобувачам 
освіти для розуміння системи публічного 
управління в територіальній громаді, ролі й 
місця органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування в розвитку громади.



Потенціал поселенської мережі регіону : опорний 
конспект лекцій / авт.-упоряд.: В.Ю. Глеба, Я.Ф. 
Жоврінчик, М.К. Орлатий. – Київ : Вид-во НАДУ, 2014. 
– 72 с.
Розглянуто теоретичні аспекти формування 
поселенської мережі регіону, проаналізовано складові 
поселенського потенціалу територіальних громад 
регіону. Обгрунтовано інструменти комплексного 
управління розвитком населених пунктів. Наведено 
систему взаємозв'язку планувальної документації 
місцевого рівня та головні механізми системи 
містобудівної документації. 

Соціально-інфраструктурний потенціал регіону : 
опорний конспект лекцій / авт.-упоряд.: М.К. 
Орлатий, І.М. Демчак, В.П. Удовиченко, Т.В. Гоголь. –
Київ : Вид-во НАДУ, 2014. – 92 с.
Розглянуто теоретичні аспекти формування соціально-
інфраструктурного потенціалу регіону. Визначено 
основні складові соціально-інфраструктурного 
потенціалу регіону, досліджено сутність та особливості 
розвитку соціальної інфраструктури регіону. 
Проаналізовано загальні тенденції розвитку основних 
галузей соціальної інфраструктури. 

Зарубіжний досвід формування ресурсного 
потенціалу територій : опорний конспект лекцій / авт.-
упоряд.: Н.В. Васильєва, Ю.А. Глущенко, В.Ю. Глеба та 
ін. – Київ : Вид-во НАДУ, 2014. – 76 с.
Розглянуто теоретичні аспекти управління розвитком 
економічним потенціалом регіону в країнах світу. 
Проаналізовано демографічні процеси великих міст 
Європи. Узагальнено процес впровадження 
ресурсозберігаючої техніки і технології в країнах світу. 
Наведено детальний план територій. Вивчено 
зарубіжний досвід впровадження електронного 
урядування. Досліджено світовий досвід 
міжбюджетних відносин



Економічний потенціал регіону : опорний 
конспект / авт.-упоряд.: І.Я. Дегтярьова, 
М.К.Орлатий, С.А. Романюк. – Київ : Вид-во 
НАДУ, 2014. – 84 с. 
Розглянуто теоретичні аспекти формування 
економічного потенціалу регіону. Визначено 
основні принципи використання і чинники 
економічного потенціалу регіону. Розкрито 
сутність і складові економічного потенціалу 
регіону, чинники його формування. Дана 
оцінка сучасному інноваційному потенціалу 
регіону. Проаналізовано структуру галузевого 
потенціалу регіону. Визначено підходи до 
формування механізмів використання 
економічного потенціалу регіону. 

Природний потенціал регіону : опорний 
конспект лекцій / авт.-упоряд.: Н.П. Кризна, 
Ю.Ф. Дехтяренко, Т.В. Іванова, М.К. Орлатий. 
– Київ : Вид-во НАДУ, 2014. – 82 с. 
Розглянуто теоретичні аспекти формування 
природного потенціалу регіону, основні 
напрями державної політики України у галузі 
охорони довкілля, використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 
Проаналізовано складові природних ресурсів 
регіону. Визначено основні чинники 
забруднення територій регіону. Наведено 
світовий досвід запровадження механізму 
енергозбереження. 



Фінансовий потенціал регіону : опорний конспект 
лекцій / авт.-упоряд.: В.М. Вакуленко, 
Н.В.Васильєва, Н.М. Гринчук. – Київ : Вид-во НАДУ, 
2014. – 74 с.
Розглянуто теоретичні аспекти формування 
фінансового потенціалу регіону. Визначено поняття 
"фінанси регіону", фінансового потенціалу та його 
складових. Розглянуто бюджетний, податковий, 
інвестиційний та кредитний потенціал регіону. 
Досліджено фінансові ресурси домогосподарств і 
суб'єктів господарської діяльності. Проаналізовано 
стан фінансової спроможності регіонів. Для 
студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних 
закладів, фахівців органів державного управління та 
органів місцевого самоврядування 

Трудовий потенціал регіону : опорний конспект 
лекцій / авт.-упоряд.: І.Ф. Гнібіденко, М.К.Орлатий, 
О.М. Коваль, О.М. Долінченко. – Київ : Вид-во 
НАДУ, 2014. – 76 с. 
Розглянуто теоретичні аспекти формування 
трудового потенціалу регіону. Визначено основні 
складові трудового потенціалу регіону. 
Проаналізовано людськи ресурси, ринок праці, 
рівень зайнятості населення, рівень 
зареєстрованого безробіття та їх види. Розглянуто 
критерії якості трудового життя. Наведено 
міжнародний досвід регулювання соціально-
трудових відносин. Для студентів, аспірантів і 
викладачів вищих навчальних закладів, фахівців 
органів державного управління та органів місцевого 
самоврядування.



Соціально-інфраструктурний потенціал регіону 
: опорний конспект лекцій / авт.-упоряд.: 
М.К.Орлатий, І.М. Демчак, В.П. Удовиченко, 
Т.В. Гоголь. – Київ : Вид-во НАДУ, 2014. – 92 с.
Розглянуто теоретичні аспекти формування 
соціально-інфраструктурного потенціалу регіону. 
Визначено основні складові соціально-
інфраструктурного потенціалу регіону, досліджено 
сутність та особливості розвитку соціальної 
інфраструктури регіону. Проаналізовано загальні 
тенденції розвитку основних галузей соціальної 
інфраструктури. Для студентів, аспірантів і 
викладачів вищих навчальних закладів, фахівців 
органів державного управління та органів місцевого 
самоврядування.

Теоретичні та методологічні основи 
формування ресурсного потенціалу регіону : 
опорний конспект / авт.-упоряд. С.А. Романюк, 
М.К. Орлатий, Я.Ф. Жоврінчик. – Київ : НАДУ, 
2014. – 76 с. 
Розглянуто теоретичні та методологічні аспекти 
формування ресурсного потенціалу регіону. 
Визначено базові поняття ресурсного потенціалу 
регіону. Наведено види класифікації ресурсів. 
Проаналізовано складові ресурсного потенціалу 
(економічний, природний, трудовий, соціально-
інфраструктурний, інформаційний та фінансовий). 
Досліджено сутність та особливості формування 
ресурсного потенціалу регіону. Для студентів, 
аспірантів і викладачів вищих навчальниз закладів, 
фахівців органів державного управління та органів 
місцевого самоврядування.



• Теоретико-методологічні основи 
управління розвитком регіону : 
монографія / Н.С. Миколайчук, 
А.Г.Ахламова, М.М. Миколайчук та ін. 
; за ред. Н.С. Миколайчука. – Херсон : 
ВКФ "Стар" ЛТД, 2007. – 276с.

• Монографія присвячена дослідженню 
проблеми управління розвитком 
регіону в Україні. Визначені 
особливості регіону як об'єкту 
управління, обгрунтовано роль 
держави у забезпеченні розвитку 
регіонів, запропонована методика 
діагностики стану соціально-
економічного розвитку регіону, 
сформульовані методичні основи 
забезпечення сталого розвитку 
підприємств легкої промисловості 
регіону. Для науковців, викладачів, 
аспірантів, студентів економічних 
спеціальностей, державних 
службовців, спеціалістів підприємств. 



• Спільнота практиків: інновації в 
місцевому самоврядуванні : навч. посіб. –
Київ : Державний фонд сприяння місц. 
самовряд. в Україні; DESPRO, 2012. – 152с.

• У навчальному посібнику розглядається 
проблема формування спільноти практиків 
у контексті професійного розвитку 
персоналу місцевих органів влади. 
Піднімається питання щодо ролі 
муніципальних ініціатив у місцевому та 
регіональному розвитку. Висвітлюються 
актуальні питання теорії та практики 
дистанційного навчання, особливості його 
організації і проведення. 

• Для науковців, викладачів, слухачів 
спеціальностей галузі знань "Державне 
управління", депутатів місцевих рад, 
керівників органів державної влади та 
місцевого самоврядування.



• Глобальна та національна безпека = 
Global and National Security : підручник 
/ авт. кол. : В.І. Абрамов, Г.П. Ситник, 
В.Ф. Смолянюк та ін. ; за заг. ред. 
Г.П.Ситника. – Київ : НАДУ, 2016. – 784с.

• У підручнику розглянуто філософсько-
методологічні основи, стан і тенденції 
розвитку процесів, які визначають 
сутність і структуру глобальної та 
національної безпеки в довгостроковій 
перспективі, а також практичні аспекти 
діяльності держави щодо забезпечення 
національної безпеки, зокрема щодо 
розробки і впровадження державної 
політики та стратегічного планування в 
цій сфері. Для науковців, викладачів, 
аспірантів та студентів вищих 
навчальних закладів освіти.



• Вступ до аналізу державної політики : 
навч. посіб / В. Є. Романов, О. М. Рудік, 
Т.М. Брус. – [2-ге вид., виправ. та уточн.]. –
Київ : Міленіум, 2004. – 192 с.

• Навчальний посібник розроблено 
відповідно до навчальної програми 
підготовки магістрів за спеціальністю 
"Державне управління". Посібник 
складається з двох частин. У першій 
частині висвітлено загальні питання 
виникнення і розвитку головних 
теоретичних принципів аналізу політики. 
Визначається їх роль і місце у контексті 
вироблення та реалізації державної 
політики. У другій частині розглянуто 
основні етапи здійснення аналізу 
державної політики. Викладені принципи 
та методи роботи аналітиків політики, 
система підготовки рекомендацій та 
презентації клієнтові. Видання вміщує ряд 
ситуативних прикладів, завдань, питань 
для перевірки засвоєного матеріалу тощо. 
Для слухачів, аспірантів, працівників 
керівної ланки органів державного 
управління і місцевого самоврядування.



• Віллорія М. Етика державної служби: 
запобігання конфлікту інтересів та вимог 
до законодавства / М. Віллорія,
С.Синнестрьом, Я. Берток.– Київ : Центр 
адаптації державної служби до 
стандартів Європейського союзу, 2010. –
104 с.

• Видання спирається на документи 
прграми Sigma та присвячене важливим 
питанням формування державної 
політики. Зокрема розглянуто підходи, 
що використовують різні країни 
Організації економічного співробітництва 
стосовно практик запобігання конфлікту 
інтересів, а також переліку питань, що 
мають бути вивчені в процесі розробки 
законодавства з питань державного 
управління. Для державних службовців, 
управлінців, студентів вищих закладів 
освіти управлінського спрямування. 



• План модернізації державного 
управління : пропозиції щодо приведення 
державного управління та державної 
служби України у відповідність із 
принципами і практиками 
демократичного уряду / авт. кол.: 
А.Вишневський, В. Афанасьєва, Р. Гекалюк 
та ін. ; за заг. ред. Т. Мотренка. – Київ : 
Центр адаптації державної служби до 
стандартів Європейського союзу, 2010. –
396 с. + диск.

• У виданні зосереджується увага на низці 
завдань у реалізації ідеї сервісної держави 
в Україні та пропонуються механізми 
реформування ключових сфер державного 
управління та державної служби з метою їх 
приведення у відповідність із принципами 
і практиками демократичного урядування. 
Книга стане у нагоді вищим посадовим 
особам держави, а також для широкого 
кола державних службовців та експертів у 
сфері публічної адміністрації.



• Марутян Р.Р. Інтелектуально-ресурсне 
забезпечення державного управління у сфері 
національної безпеки України : монографія / 
Р.Р. Марутян. – Київ : ЦП "Кромпринт", 2020. –
410 с.

• У монографії досліджено інтелектуально-
ресурсне забезпечення державного управління 
у сфері національної безпеки України, 
відповідно до чого проаналізовано теоретико-
методологічні та історичні засади формування 
та розвитку інтелектуальних ресурсів 
державного управління у сфері національної 
безпеки, здійснено порівняльний аналіз 
основних моделей науково-експертного 
супроводу державного управління у даній 
сфері, запропонована концептуальна модель 
вітчизняної "фабрики думки" та сформовано 
основні положення правової моделі науково-
експертного супроводу державного управління 
в Україні. Враховуючі сучасні виклики та загрози 
національній безпеці та світові тенденції щодо 
розвитку сучасних інформаційних технологій, 
визначено пріоритетні напрями оптимізації 
процесу інтелектуально-ресурсного 
забезпечення національної безпеки України. 
Для фахівців та експертів у галузі державного 
управління у сфері національної безпеки, 
науковців, викладачів, студентів.



• Приліпко С. М. Розвиток обслуговуючої 
кооперації сільських територій: теорія та 
практика : монографія / С. М. Приліпко. –
Київ : ТОВ "Август Трейд", 2019. – 372 с.

• У монографії досліджено теоретико-
методологічні та практичні засади розвитку 
обслуговуючої кооперації сільських 
територій. Проаналізовано зарубіжний і 
вітчизняний досвід сучасного стану 
обслуговуючої кооперації. Запропоновано 
концептуальні засади публічного управління 
сталим розвитком сільських територій. 
Обгрунтовано комплексний механізм 
функціонування системи обслуговуючої 
кооперації сільських територій України. Для 
науково-педагогічних працівників, науковців, 
слухачів і здобувачів вищої освіти з 
публічного управління та адміністрування, 
економіки, сільського господарства, фахівців-
практиків органів державної виконавчої 
влади й органів місцевого самоврядування.



• Бурик З.М. Державне регулювання сталого 
розвитку України: теорія і практика : 
монографія / З.М. Бурик. – Львів : Вид-во 
Простір-М, 2017. – 348 с.

• У монографії досліджено теоретико-
методологічні та практичні засади 
державного регулювання сталого розвитку 
України. Визначено сутність, концепцію та 
складові сталого розвитку. Проаналізовано 
становлення, сучасний стан і проблеми 
нормативно-правового та інстуційного 
забезпечення державного регулювання 
сталого розвитку. Наведено особливості та 
проблеми стратегічного і цільового 
планування сталого розвитку України. 
Оцінено ефективність процесів державного 
регулювання сталого розвитку України на 
основі аналізу та прогнозування низки 
індикаторів. 

• Для фахівців-практиків державного 
управління, місцевого самоврядування, 
економіки, науковців, науково-педагогічних 
працівників.



• Куйбіда В.С. Організація публічної служби в Україні : 
монографія / В.С. Куйбіда, О.В. Хорошенюк. –
Кам'янець-Подільський : Вид-ць ПП Зволейко Д.Г., 
2016. – 272 с. 

• Розглядаються теоретичні та практичні аспекти 
організації публічної служби. Висвітлюється 
концептуальна модель організації публічної служби в 
державі. Особлива увага приділена реформаційно-
мобілізаційній моделі організації публічної служби в 
державі. Пропонується дворівнева класифікація видів 
публічної служби. Для науковців, фахівців сфери 
політики і державного управління, слухачів і студентів 
вищих навчальних закладів. 

• Стратегічне управління та політичне прогнозування в 
публічній сфері : навч. посіб. / авт. кол.: С.О.Телешун, 
І.В. Рейтерович, С.В. Ситник, О.Г.Пухкал та ін. ; за заг. 
ред. С.О. Телешуна. – Київ : НАДУ, 2018. – 192 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 стратегію розвитку 
громадянського суспільства, визначено методологічні 
засади політичного прогнозування в системі 
публічного управління, проаналізовано методи 
політичного прогнозування та моделі оцінки 
політичних ризиків. Для фахівців у галузі державного 
управління, аспірантів, студентів ЗВО, політиків-
практиків, експертів, аналітиків. 



• Публічна служба: системна парадигма : кол. моногр. / 
К.О. Ващенко, С.М. Серьогін, Є.І. Бородін, 
Н.А.Липовська та ін. ; за заг. ред. С.М. Серьогіна. –
Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 256 с.

• У монографії обгрунтовано теоретичні засади публічної 
служби, визначено її системні характеристики. 
Здійснено системний аналіз професіоналізму 
публічних службовців як умови та ресурсу 
забезпечення меритократичності управління. 
Узагальнено підходи до модернізації публічної служби 
в контексті реформування державного управління. Для 
вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, слухачів, 
державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування.

• Дослідження державних політик: методологія, 
процедури та європейські практики = State Study: 
Methodology, Procedures and European Practices : 

монографія / авт. кол.: Л.В. Гонюкова, В.М. Козаков, 
В.А. Ребкало та ін. ; за заг. ред. Л.В. Гонюкової, В.М. 
Козакова. – 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. Для науковців, викладачів, докторантів, 
аспірантів, слухачів, студентів.



• Реформа публічного управління в Україні: виклики, 
стратегії, майбутнє : монографія / В.П. Приходько, П.І. 
Крайнік, І.А. Грицяк та ін. – Київ : К.І.С., 2009. – 240 с.

• У монографії зроблено спробу знайти відповіді на 
питання, пов'язані із становленням та розвитком 
системи публічного управління в Україні. Аналіз основ 
реформи публичного управління дали змогу авторам 
зробити конкретні пропозиції заходів, спрямованих на 
побудову сучасної моделі національної системи 
піблічного управління на всіх її рівнях - центральному, 
регіональному (обласному) та місцевому. Дослідження 
базуються не лише на вітчизняній інформації, але й 
містять міжнародний досвід у сфері публичного 
управління. Для науковців, викладачів, студентів, 
державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування.

• Воронов О. І. Теорія і практика прийняття державно-
управлінських рішень в індетермінованих умовах : 
монографія / О. І. Воронов. – Одеса : Астропринт, 
2017. – 272 с.

• Проблематика досліджень обумовлена значущістю 
державно-управлінських рішень як основного 
механізму суспільного розвитку, їх визначальним 
впливом на стабільність держави. Підвищення 
ефективності державно-управлінських рішень в 
індетермінованих умовах сучасної України вимагає 
формування професійної діагностики соціально-
психологічних впливів, відповідних моделей її 
реалізації та запровадження у систему управління 
персоналом державної служби, професійної 
підготовки та перепідготовки державних службовців 
всіх категорій. Для вчених, докторантів, аспірантів, 
викладачів та слухачів, державних службовців.



• Крилова І.І. Розвиток сфери 
водопостачання та водовідведення в 
Україні: теорія і практики державного 
регулювання : монографія / І. І. Крилова. –
Кам'янець-Подільський : ТОВ "Друкарня 
"Рута", 2020. – 588 с.

• У монографії розкрито теоретичні 
положення щодо сутності та структури 
сфери водопостачання та водовідведення в 
сучасних економічних системах; розглянуто 
загальні засади державної політики та 
моделі управління і регулювання у сфері 
водопостачання та водовідведення; 
розглянуто цінові і нецінові методи 
державного регулювання; основні 
принципи державної політики у цій сфері; 
захист прав споживачів, невідворотність 
відповідальності, гарантоване безпечне і 
стале водопостачання та водовідведення. 
Для науковців та викладачів, державних 
службовців, студентів, аспірантів, 
докторантів.



• Куйбіда В.С. Менеджмент об'єктів 
нерухомості публічної власності = Public Real 
Estate Management : навч. посіб / В.С.Куйбіда, 
В.П. Ніколаєв, Т.В. Ніколаєва . – Київ : НАДУ, 
2017. – 416 с.

• У посібнику розглянуто систему новітніх 
методів ефективного управління створенням, 
довгостроковим утриманням та експлуатацією 
державних і комунальних об'єктів нерухомості 
- будівель і споруд виробничого та 
невиробничого призначення, міського 
житлового фонду. Теоретичною основою 
матеріалів посібника є маловідомі 
українським фахівцям і практикам концепції 
аналізу вартості життєвого циклу та 
менеджменту активів, вимоги до управління 
об'єктами нерухомості відповідно до 
міжнародних стандартів. Описано 
перспективи розвитку будівельного 
інформаційного моделювання. Для 
магістрантів, слухачів системи підвищення 
кваліфікації, аспірантів, учасників тренінгових 
програм - економістів підприємств та 
організацій, менеджерів інвестиційних 
проектів, фахівців у галузі будівництва.



• Строяновський В.В. Інституціоналізація 
стратегічного аналізу в процесі державного 
управління у сфері національної безпеки : 
монографія / В.В.Строяновський. – 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. Для 
науковців, аспірантів, студентів економічних 
спеціальностей, керівників і менеджерів 
підприємств різних форм власності.



• Федорчак О .В. Державна політика 
розвитку інвестиційного клімату в 
Україні : монографія / О. В. Федорчак. –
Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2019. – 280 с.

• У монографії узагальнено наявні наукові 
концепції й методологічні підходи до 
формування державної інвестиційної 
політики та розвитку інвестиційного 
клімату. Оцінено стан інвестиційного 
клімату в Україні на сучасному етапі на 
основі аналізу даних міжнародних 
рейтингів. Розглянуто нормативно-
правове та організаційне забезпечення 
інвестиційної діяльності. Розкрито 
сутність та види основних джерел 
формування інвестиційних ресурсів в 
Україні. Для науковців, викладачів, 
аспірантів, докторантів, працівників 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування.



• Цедік М.Г. Essentials of Public Administration 
and Local Self-Government = Основи 
державного управління та місцевого 
самоврядування : навч. посіб. для слухачів 
спеціальності "Публічне управління та 
адміністрування" : у 2-х ч.,Ч.1 / М. Г. Цедік, 
Т.Ю.Поджіо, О.Б.Рубчак. – Київ : НАДУ, 
2020. – 100 с.

• Головною метою навчального посібника є 
розвиток навичок читання та ефективного 
оволодіння лексичним матеріалом в рамках 
програм з іноземної мови для спеціальності 
"Публічне управління та адміністрування". 
Він складається з 10 тем, аудіофайлів, вправ 
на відпрацювання лексики, глосарію, 
додатків та має чітку логічну структуру, що 
полегшує процес навчання. Видання 
празначене для аудиторної та самостійної 
роботи слухачів ЗВО, державних 
службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування та осіб, які цікавляться 
вивченням професійно-орієнтованої 
англійської мови.



• Цедік М .Г. Академічна англійська мова 
для аспірантів = Academic English for 
Postgraduate Students : навч. посіб. для 
аспірантів спец. "Публічне управління 
та адміністрування", "Політологія", 
"Право«/ О.Б. Рубчак, О.М. Дуброва. –
Київ : НАДУ, 2020. – 138 с.

• Основною метою посібника є допомога 
здобувачам у практичному оволодінні 
мовою для її використання в 
професійній науковій діяльності. 
Посібник створений для здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії 
за спеціальностями "Публічне 
управління та адміністрування", 
"Політологія", "Право", осіб, які 
навчаються за освітньо-науковими 
програмами інших спеціальностей та 
рівнів, а також усіх, хто вивчає англійську 
мову для наукових цілей.



• Розробка опитувань : [підручник] / за 
ред. М. Баворової. – 1-ше вид. –
Прага : Чеський університет 
природничих наук, 2021. – 122 с.

• Представлена книга була написана з 
метою забезпечення студентів 
магістратури, кандидатів наук та 
викладачів базовими принципами 
розробки кількісних емпіричних 
досліджень в галузі сільського 
господарства, екології та економіки 
розвитку. Структура книги дозволяє 
читачам хронологічно відстежувати 
весь цикл розробки дослідження, 
враховуючі всі взаємозв'язки між 
окремими етапами, які потрібно 
виконувати одночасно. 



• Хронос. Зошит XX : матеріали краєзнавчого 
клубу за серпень 2021 року / під заг. ред. 
Є.Чернецького. – Біла Церква, 2021. – 45 с.

• Представлено матеріали краєзнавчого клубу 
за серпень 2021 року

• Дисиденти / уклад. і передмова В. Кіпіані. –
Харків : Віват, 2021. – 352 с. 

• Збірник інтерв'ю Вахтанга Кіпіані з 
дисидентами - це розмови з колишніми 
політв'язнями, які не вважади себе героями, 
але ними були й відважно йшли в горнило, у 
якому згорали найдостойніші. В книгу 
ввійшли інтерв'ю з двадцятьма дисидентами, 
розмови з якими висвітлюють безліч питань, 
що не втрачають актуальності й сьогодні. 



• Кіборги. Незламні : місія - ДАП 25.11.14 : комікси. Т.1. – Львів : ГО "Вірні 
традиціям", 2021. – 16с.

• Кіборги. Хроніки 3-го полку 26.05.2014 : комікси. – Львів : ГО "Вірні 
традиціям", 2021. – 16 с.

• Кіборги. Штурм 17.01.2015 : комікси. Т.1. – оновлене видання. – Львів : ГО 
"Вірні традиціям", 2018. – 16 с.



• Рубцова О. Л. Леонід Рубцов - видатний 
ландшафтний архітектор : монографія / О. 
Л. Рубцова, Н.В.Чувікіна. – Київ : Фенікс, 
2021. – 224 с.

• У монографії висвітлено етапи життя, 
наукової, науково-організаційної діяльності 
видатного вченого в галузі дендрології, 
паркознавства та ландшафтної архітектури, 
доктора біологічних наук, професора Леоніда 
Івановича Рубцова. Проаналізовано початок 
його наукової діяльності під керівництвом 
М.І. Вавілова. Особлива увага приділена 
творчій роботі Л.І. Рубцова в Україні, йго роль 
у будівництві багатьох ділянок Національного 
ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН 
України. 

• Для фахівців у галузі паркознавства, 
ландшафтної архітектури, дендрології, 
квітникарства, викладачів, аспірантів, 
студентів та широкого загалу зацікавлених 
осіб. 



• Коршиков І.І. Деревні рослини в умовах 
промислових міст степу : монографія / 
І.І.Коршиков, О.П.Суслова, Ю.М.Петрушкевич ; 
за заг. ред. І. І. Коршикова. – Одеса : Видавн. 
дім "Гельветика", 2020. – 539 с.

• У монографії узагальнені багаторічні 
дослідження видового складу, життєвого стану, 
вікової та екоморфної структури 
урбанодендрофлори промислових міст Донбасу 
та Правобережного степового Придніпров'я. 
Для багатьох видів рослин наведені біометричні 
характеристики та оцінена їх життєздатність 
залежно від урботехногенного навантаження. 
Проведено аналіз біоекологічних характеристик 
малопоширених видів. Описані цитогенетичні 
зміни у проростках насіння з дерев окремих 
видів хвойних міських насаджень та залежність 
характеристик пилку від генетичних 
особливостей материнських дерев. Оцінено 
перспективи збагачення дендрофлори 
промислових міст степу та її використання для 
оптимізації навколишнього середовища. Для 
дендрологів, ботаніків, екологів, фахівців з 
озеленення населених пунктів, викладачів і 
студентів навчальних закладів біолого-
екологічного профілю. 



• Бойко Л.І. Інтродукція та адаптаційні 
можливості видів роду Pittosporum в 
захищеному грунті : монографія / 
Л.І.Бойко. – Київ : Талком, 2020. – 128с. 

• У монографії наведено результати 
вивчення інтродуктивних видів роду 
піттоспорум у захищеному грунті 
Криворізького ботанічного саду НАН 
України. Висвітлено питання сезонного 
ритму розвитку і росту, онтогенезу 
різних видів від проростання насіння до 
цвітіння та плодоношення і оцінка 
адаптаційної здатності рослин за різних 
умов зростання. Викладено практичні 
рекомендації та перспективи 
використання піттоспорумів для цілей 
фітодизайну. 



• Приліпко С.М.Розвиток обслуговуючої 
кооперації сільських територій: теорія та 
практика : монографія / С.М.Приліпко. –
Київ : ТОВ "Август Трейд", 2019. – 372 с. 

• У монографії досліджено теоретико-
методологічні та практичні засади 
розвитку обслуговуючої кооперації 
сільських територій. Проаналізовано 
зарубіжний і вітчизняний досвід сучасного 
стану обслуговуючої кооперації. 
Запропоновано концептуальні засади 
публічного управління сталим розвитком 
сільських територій. Обгрунтовано 
комплексний механізм функціонування 
системи обслуговуючої кооперації 
сільських територій України. Для науково-
педагогічних працівників, науковців, 
слухачів і здобувачів вищої освіти з 
публічного управління та адміністрування, 
економіки, сільського господарства, 
фахівців-практиків органів державної 
виконавчої влади й органів місцевого 
самоврядування. 



• Механізація садово-паркових робіт : методичні 
вказівки до проведення практ. занять та самост. 
роботи здобувачів вищої освіти 
агробіотехнологічному фак-ту спец. 206 - садово-парк. 
госп-во, рівень вищої освіти: перший бакалаврський / 
уклад. М.М. Сенчук, Ю.В. Гуменюк. – Біла Церква : 
БНАУ, 2021. – 60 с. 

• Методичні вказівки призначені для виконання 
практичних занять та оцінки рівня знань студентів з 
дисципліни "Механізація садово-паркових робіт". В них 
представлені завдання для виконання практичних 
занять, форми написання звіту та завдання для 
самостійної роботи студентів. 

• Методичні вказівки для виконання практичних робіт з 
дисципліни "Теплотехніка та теплоенергетичні 
установки" здобувачам першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спец. 141 "Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка" / уклад. М.М. 
Сенчук. – Біла Церква : БНАУ, 2021. – 64 с. 

• Методичні вказівки призначені для виконання 
практичних занять та оцінки рівня знань студентів з 
дисципліни "Теплотехніка та теплоенергетичні 
установки". В них представлені завдання для 
виконання практичних занять, форми написання звіту 
та завдання для самостійної роботи студентів. 

• Методичні вказівки для виконання практичних робіт з 
дисц. "Машини та обладнання 
сільськогосподарського виробництва" здобувачам 
першого (бакалаврського) рівня вищ. освіти спец. 141 
"Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка" / уклад. М.М. Сенчук. – Біла Церква 
: БНАУ, 2021. – 69 с. 

• Методичні вказівки призначені для виконання 
практичних занять та оцінки рівня знань студентів з 
дисципліни "Машини та обладнання 
сільськогосподарського виробництва". В них 
представлені завдання для виконання практичних 
занять, форми написання звіту та завдання для 
самостійної роботи студентів. 



• Гідравліка та водопостачання АПК : навч.-метод. 
посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спец. 141 "Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка" / уклад. М.М. 
Сенчук. – Біла Церква : БНАУ, 2021. – 194 с.

• Навчально-методичний посібник призначений для 
виконання лабораторно-практичних занять і 
самостійного навчання та оцінки рівня студентів з 
дисципліни "Гідравліка та водопостачання АПК". 
Посібник устаткований питаннями які пов'язані з 
розрахунками основних положень гідростатики та 
гідравліки. Висвітлюються технологічні та проектні 
особливості водопостачання в агропромисловому 
комплексі. Подані основні правила з охорони праці 
під час виконання лабораторно-практичних занять. 

• Методичні рекомендації з підготовки 
кваліфікаційної роботи бакалавра за спеціальністю 
141 "Енергетика, електротехніка та 
електромеханіка" / уклад.: І.М. Голодний, Л.С. 
Червінський, М.І. Трегуб, М.Ф. Безкровний, А.М. 
Рубець. – Біла Церква : БНАУ, 2021. – 156 с. 

• Навчальне видання містить матеріали, які необхідні 
для розробки проектної документації, розрахунків 
та вибору електрообладнання по електрифікації 
технологічних процесів та елементів систем 
електропостачання в сільськогосподарському 
виробництві при виконанні кваліфікаційної роботи 
(дипломного проекту) бакалавра за спеціальністю 
141 "Енергетика, електротехніка та 
електромеханіка". 



Більше інформації про наявність 
літератури у фонді шукайте за 

посиланням http://ek.btsau.edu.ua/

(електронний каталог)

http://ek.btsau.edu.ua/

