Куйбіда В. С.
Менеджмент об’єктів нерухомості публічної власності : навч. посіб. / В. С. Куйбіда, В. П. Ніколаєв,
Т. В. Ніколаєва. – Київ : НАДУ, 2017. – 416 с.
ISBN 978-966-619-374-5.
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. Уперше в навчальній літературі 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, утримання та експлуатації нерухомості.

Kuybida V. S.
Public Real Estate Management :
textbook / V. S. Kuybida, V. P. Nikolaiev,
Т. V. Nikolaieva. – Kyiv : NAPA, 2017. – 416
p.
ISBN 978-966-619-374-5.
The textbook presents a system of new efficient
management methods for creation, long-term maintenance
and operation of state and municipal real estate – facilities
and buildings of industrial and non-industrial use, urban
housing stock. The text is based on theories, which are not
well known to Ukrainian experts and practitioners, such as
the Life Cycle Costing Analysis concept and Asset
Management concept as well as requirements to fixed asset
management based on international standards. This is the
first attempt to describe in a textbook the prospects for
Building Information Modeling.
For Master students, participants of professional
development courses, post-graduates, training program
participants – enterprises and organizations economists,
investment project managers, experts in construction,
maintenance and operation of real estate.

Кадрове забезпечення органів місцевої влади у сфері надання публічних послуг : навч. посіб. / авт. кол. :
О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва, О. С. Ігнатенко та ін. ; за заг. ред. О. І. Васильєвої, Н. В. Васильєвої, О. С. Ігнатенка. –
Київ : НАДУ, 2017. – 284 с.
ІSBN 978-966-619-372-1.
Навчальний посібник підготовлено в рамках комплексного науково-дослідного проекту Національної академії державного управління при
Президентові України “Державне управління та місцеве самоврядування” за результатами науково-дослідної роботи “Механізми державного управління
функціональною спроможністю кадрового потенціалу органів державної влади й органів місцевого самоврядування в сфері організації надання якісних
публічних послуг: теоретичне та методологічне їх забезпечення” (ДР № 0114U002867).
Розрахований на викладачів, докторантів, аспірантів, слухачів різних спеціальностей наукової галузі “Державне управління” та освітньої галузі
“Публічне управління та адміністрування” і практиків у сфері надання публічних послуг.

Staffing of local authorities in public service delivery : textbook / author team :
O. I. Vasilieva, N. V. Vasilieva, O. S. Ignatenko and others ; under the general
editorship of O. I. Vasilieva, N. V. Vasilieva, O. S. Ignatenko. – Kyiv : NAPA, 2017. –
284 p.
ІSBN 978-966-619-372-1.
The textbook was prepared within the framework of the “Public Administration and Local SelfGovernment” comprehensive research project of the National Academy for Public Administration under the
President of Ukraine on the results of research work on the topic “Mechanisms of Public Administration of the
Functional Capacity of Personnel Capacity of Public Authorities and Local Governments in High-Quality
Public Service Delivery: Its Theoretical and Methodological Support” (State Registration N 0114U002867).
It is intended for teachers, doctoral students, post-graduate students, students of various specialties of
the scientific field “Public Administration” and the educational branch “Public Management and
Administration” and practitioners of public service delivery.

Бебик В.
Депутатська діяльність у системі публічного врядування : навч. посіб. / Валерій Бебик, Василь Куйбіда. – Київ :
НАДУ, 2017. – 368 с.
ISBN 978-966-619-373-8.
У навчальному посібнику викладено основні теоретичні та практичні засади депутатської діяльності в контексті світових і вітчизняних концепцій
влади та моделей політичного й державного управління, зокрема політико-технологічні аспекти, менеджмент, медіа-менеджмент і медіа-комунікації
депутатської діяльності.
Для підвищення рівня теоретичних знань і практичних навичок депутатів, міських, селищних та сільських голів, державних службовців усіх
рівнів; підготовки фахівців з політології, соціології, права, менеджменту, соціальних комунікацій.

Bebyk V.
Members of Parliament and Councilors
Activities in the System of Public  Governance :
textbook / Valeriy Bebyk, Vasyl Kuybida. –
Kyiv : NAPA, 2017. – 368 p.
ISBN 978-966-619-373-8.
The textbook outlines the main theoretical and practical
principles of Members of Parliament and Councilors
(MPs&C) activities in the context of world and national
concepts of government and describes models of political
and public administration, in particular, political and
technological aspects, management, media management in
media communication of MPs&C activities.
The aim of the textbook is to increase the level of
theoretical knowledge and practical skills of MPs&C, city,
town and village heads, civil servants of all levels; for the
training of experts in political science, sociology, law,
management, social communications.

Організація надання публічних послуг на місцевому рівні : навч. посіб. / [Г. А. Борщ, Н. В. Васильєва,
О. І. Васильєва та ін.] ; за заг. ред. О. І. Васильєвої, Н. В. Васильєвої, О. С. Ігнатенка. – 2-ге вид., допов. і переробл. –
Київ : НАДУ, 2017. – 400 с.
ІSBN 978-966-619-354-7.
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.
Для викладачів і слухачів спеціальності “Публічне управління та адміністрування”, науковців і здобувачів наукового ступеня в галузі науки
“Державне управління” / “Публічне управління та адміністрування”, а також практиків органів державної виконавчої влади й органів місцевого
самоврядування.

Organization of public services provision at the local level : textbook /
[H. A. Borshch, N. V. Vasylieva, O. I. Vasylieva et al.] ; under the gen. ed. by
O. I. Vasylieva, N. V. Vasylieva, O. S. Ihnatenko. – 2nd ed. enl. a. rev. – Kyiv : NAPA,
2017. – 400 p.
ІSBN 978-966-619-354-7.
The publication is based on the results of the research work “Scientific and methodological bases of
control of activities of public authorities and local governments in service provision” (SR No. 0111U000138) of
the complex scientific project “Public Administration and Local Self-Government”, executed by the Department
of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management of the National Academy for Public
Administration under the President of Ukraine.
For teachers and students of the specialty “Public Management and Administration”, scientists and
applicants of scientific degrees in the field of science “Public Administration” / “Public Management and
Administration”, as well as practitioners of public executive authorities and local self-government bodies.

Політика та публічне управління у сфері охорони здоров’я : підручник : у 2 т. / авт. кол. : М. М. Білинська,
Н. О. Васюк, Л. І. Жаліло та ін. ; ред. кол. : В. М. Князевич (голова), Т. П. Юрочко (заст. голови), Я. Ф. Радиш (заст.
голови), Л. І. Жаліло (заст. голови) ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2017. – Т. 1. – 284
с.
ISBN 978-966-619-369-1.
У підручнику розкриваються актуальні питання публічної політики та управління у сфері охорони здоров’я, його теорії, історії і методології.
Осмислюється системна природа управління охороною громадського здоров’я, сучасний стан, а також тенденції і перспективи розвитку. Публічне
управління у сфері охорони здоров’я розглядається в контексті суспільних змін, висвітлюються шляхи його модернізації в Україні та світі.
Для студентів, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державно-управлінською наукою.

Політика та публічне управління у сфері охорони здоров’я : підручник : у 2 т. / [авт. кол. : М. І. Бадюк,
П. Б. Волянський, Р. Ю. Гревцова та ін. ; редкол. : В. М. Князевич (голова), Я. Ф. Радиш (заст. голови) та ін.]. – Київ :
НАДУ, 2018. – Т. 2. – 320 с.
ISBN 978-966-619-377-6.
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.
Для студентів, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державно-управлінською наукою.

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. – Київ : НАДУ, 2018. – 256 с.
ISBN 978-966-619-376-9.
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.
Розрахований на слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, студентів, аспірантів і викладачів вищих
навчальних закладів, спеціалістів державних органів та органів місцевого самоврядування, фахівців з питань публічного управління розвитком
територіальних громад.

Цінності, стандарти, компетентність у парламентській діяльності : навч. посіб. / К. О. Ващенко, В. А. Гошовська,
Л. А. Пашко [та ін.] ; за заг. ред. проф. В. А. Гошовської. – 2-ге вид., розшир. – Київ : НАДУ, 2017. – 172 с. – (Серія
“Бібліотека народного депутата”).
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.
Призначений для народних депутатів України, депутатів місцевих рад, науковців, викладачів, слухачів, усіх, хто цікавиться проблемами
парламентаризму, ціннісного та компетентнісного забезпечення парламентської діяльності.

Easy Reading and Listening (комплекс вправ і завдань для формування та розвитку навичок аудіювання і читання
англійською мовою) : навч. посіб. для тих, хто вивч. публ. упр. та адміністрування / В. В. Шульга, Л. П. Шульга,
В. І. Юшкевич. – Київ : НАДУ, 2017. – 72 с.
Навчальний посібник призначений для вироблення в майбутніх фахівців з публічного управління та адміністрування практичних навичок і вмінь
спілкування англійською мовою, роботи з необхідною в професійній діяльності англомовною літературою та вдосконалення рівня володіння англійською
мовою.
Посібник ґрунтується на комунікативно-функціональному підході до вивчення іноземних мов і призначений для студентів вищих навчальних
закладів факультетів публічного управління та адміністрування та для всіх бажаючих підвищити свій рівень володіння англійською мовою.

Єгорова Т. Д.
Ефективна комунікація: публічний виступ : навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. – Київ : НАДУ, 2018. – 164 с.
ISBN 978-966-619-383-7.
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.

Комунікативна компетентність народного депутата : практикум / авт. кол. : В. С. Куйбіда, В. А. Гошовська,
Л. А. Пашко та ін. ; за заг. ред. проф. В. А. Гошовської. – Київ : НАДУ, 2018. – 176 с. – (Серія “Бібліотека народного
депутата”).
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.
Розрахований на парламентарів, депутатів місцевих рад, викладачів, студентів, слухачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами
комунікативної компетентності, самоменеджменту, мовленнєвого етикету в парламентській діяльності.

Право в публічному управлінні : навч. посіб. / [Н. Г. Плахотнюк, В. І. Мельниченко, С. Д. Дубенко та ін.]. –
Київ : НАДУ, 2018. – 240 с.
ISBN 978-966-619-381-3.
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. Водночас посібник адресовано й більш широкій
аудиторії
–
викладачам, аспірантам, слухачам і студентам, які виявляють інтерес до проблем правової регламентації практичного здійснення публічного
управління в Україні.

Law in Public Administration : hadbook / [N. G. Plakhotniuk, V. I. Melnychenko,
S. D. Dubenko et al.]. – Kyiv : NAPA, 2018. – 240 р.
ISBN 978-966-619-381-3.
The materials of the manual are aimed at forming a holistic view of course content “The Law in public
administration”, providing the necessary methodological assistance in mastering theoretical material, as a part of
preparation for seminars and workshops, individual tasks, and implementation of self-control. However, the
handbook may be of interest of a wider audience – teachers, graduate students, auditors and students who work with
problems of legal regulation and practical implementation of public administration in Ukraine.

Практичні аспекти стратегічного планування в умовах глобальних загроз національній безпеці та міжнародній
стабільності : навч. посіб. / [В. І. Абрамов, А. В. Дацюк, М. М. Шевченко та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Мельника, Л.
М. Шипілової. – Київ : НАДУ, 2018. – 128 с.
ISBN 978-966-619-382-0.
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.
Для слухачів, які навчаються за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”, аспірантів, докторантів, а також фахівців,
діяльність яких пов’язана із вирішенням проблемних питань забезпечення національної безпеки.

Practical aspects of strategic planning in the context of global threats to national
security and international stability : scientific manual / [V. I. Abramov, A. V. Daciuk,
M. M. Shevchenko et al.] ; for the general edition Yu. V. Melnyk, L. M. Shypilova. –
Kyiv : NAPA, 2018. – 128 p.
ISBN 978-966-619-382-0.
In the scientific manual the practical aspects of strategic planning in the context of global threats to
national security and international stability disclosed, the theoretical basis for the analysis and forecasting of
threats to national security examined, on the basis of which a generalized structured approach to strategic
planning in the field of national security is developed taking into account the aggravation of global security and
consequences issues deep transformations of geopolitical and geoeconomic space.
For students who are studying for specialization of Public Administration and Management, Ph.D
students, as well as specialists whose activities are related to solving problems of ensuring national security.

