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торгівля та біржова діяльність", 281 "Публічне управління та адміністрування" / уклад. 

С. В. Киселиця. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. 74 с. 

3. Управління в органах місцевого самоврядування: метод. рекомендації до підгот. 

підсумк. роботи слухачів сертиф. програми підвищ. кваліфікації / уклад.: Ж.В.Дерій, 

О.В.Мініна, Н.Т.Шадура-Никипорець. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. 28 с. 

4. Косач І.А. Інституціональні засади публічного управління та адміністрування: 
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«Публічне управління та адміністрування» / уклад. І. А. Косач. Чернігів, 2020. 
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