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РЕФЕРАТ

      Магістерська робота присвячена вирішенню теоретичних та організаційних 

питань аналізу розвитку професії «референт» в культурно-історичному аспекті. 

У роботі визначено сутність та особливості розвитку референтської діяльності в

контексті її інституалізації, досліджено соціальну та політичну роль сучасного 

референта, яка може бути зіставлювана з державним секретарем міністерства; 

сучасний стан референтської діяльності через призму гендерної проблематики. 

Запропоновано розроблений алгоритм оцінювання ефективності референтської 

діяльності для застосування на практиці в держуправлінні, який показує 

можливість глибокого аналізу з перспективою до вдосконалення алгоритмічної

моделі оцінювання,відповідно до конкретного завдання оцінювання: при 

прийомі на роботу, підвищенні по службі тощо.

        Ключові слова: референт, референтська діяльність, держупраління,

гендерний аспект, алгоритм оцінювання.

        Master's thesis deals with the solution of theoretical and organizational issues

of analysis of the profession "referent" in the cultural and historical aspect. The

paper defined the essence and characteristics of referentskie activities in the

context of its institutionalization, studied social and political role of 

contemporaryreferent, which can be dorivnenoyu Secretary of State, as well as the 

current state referentskie activities through the prism of gender. Proposed developed 

algorithm for estimating the effectiveness of referentskie activities for practice in 

public administration, which shows the possibility of in-depth analysis with a view to

improving the algorithmic model estimates, according to the specific estimation

problem.

          Keywords: referent, referentskie activities, government, aspect of gender,

algorithm for estimating.

      

           

      


