1. Опис навчальної дисципліни
Характеристики дисципліни за
Найменування показників
формами навчання
заочна\дистанційна
Механізми публічного управління
Курс
1
Семестр
1; 2
Обсяг кредитів
4
Обсяг годин, в тому числі:
120
Аудиторні
10
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
110
Форма семестрового контролю
екзамен
2. Статус дисципліни: обов’язкова
3. Мета та завдання дисципліни.
Мета: засвоєння теоретичних знань та формування професійних
компетентностей щодо усвідомлення теоретико-методологічних засад
публічного
адміністрування,
поглибленого розуміння
врядування,
обґрунтування основних рис держави та з’ясування особливостей публічної
адміністрації на державному, регіональному та місцевому рівнях.
Завданням вивчення дисципліни є:
– засвоїти основи методологічних досліджень в галузі публічного
адміністрування, теоретичні засади демократичного врядування;
– оволодіти сучасними підходами до визначення результативності та
ефективності публічного адміністрування, теоріями моделей в публічному
адмініструванні та навичками ідентифікувати їх в практичній діяльності;
– засвоїти знання про культуру та етику в публічному адмініструванні
для вирішення конфліктів при розробці та вживанні антистресових заходів;
– оволодіти сучасними механізмами управління суспільним розвитком
при обґрунтуванні тенденцій розвитку суспільно-політичних процесів;
– засвоїти пріоритети інноваційного розвитку країни, розробку напрямів
удосконалення процесів у сфері публічного адміністрування.
4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною
Інтегральна компетентність:
 здатність розв’язувати складні комплексні задачі і практичні проблеми
у галузі публічного управління та адміністрування в процесі навчання та
професійної діяльності, що передбачає використання сучасних теорій,
методів
і
інновацій у сфері публічного управління та місцевого
самоврядування за невизначеності умов професійної діяльності і
необхідності врахування всього комплексу професійних та етичних вимог.
Загальні компетентності:
 здатність спілкуватися державною мовою усно і письмово;

 здатність застосовувати загальні знання з професії;
 здатність поводитися етично та не допускати корупційних дій;
 здатність працювати у команді та мотивувати людей рухатися до
спільної мети;
 здатність
бути
критичним
та
самокритичним,
нести
відповідальність
за
наслідки
прийнятих
організаційноуправлінських рішень;
 здатність виявляти, ставити та вирішувати складні комплексні
проблеми у навчальній та професійній діяльності.
Спеціальні (фахові) компетентності:
 здатність обирати та використовувати концепції, методи та
інструментарій публічного управління та адміністрування, у тому числі
з міжнародного досвіду;
 здатність та готовність впроваджувати реформи у сфері публічного
управління та адміністрування; реалізовувати стандарти належного
управління;
 здатність до застосування і вдосконалення механізмів публічного
управління;
 здатність до ефективного використання та розвитку людських ресурсів
в організації, створення та організації ефективних комунікацій в
процесі управління, формування та демонстрації лідерських якостей,
використання психологічних технологій роботи з персоналом.
У результаті вивчення курсу студент повинен:
Мати такі знання:
- принципів демократії та здатність застосовувати їх у повсякденному
житті; розуміння та сприйняття цінності прав та свобод людини, вміння
відстоювати свої права та права інших;
- розуміння та сприйняття принципів рівності та недискримінації,
толерантності, соціальної справедливості, доброчесності, вміння втілювати їх
у власні моделі поведінки, здатність попереджувати та вирішувати
конфлікти;
- знання та розуміння державного устрою, принципів і шляхів
формування державної політики у всіх сферах суспільного життя на
національному, регіональному та місцевому рівнях;
- знання механізмів участі у суспільному, суспільно-політичному та
державному житті та вміння їх застосовувати разом з прийняттям рішень на
місцевому, регіональному і національному рівнях; відповідальне ставлення
до своїх громадянських прав і обов'язків, пов'язаних з участю в
суспільнополітичному житті.
Уміти:
- використовувати сучасні підходи до роботи в галузі публічного
адміністрування і державної служби з використанням сучасних інструментів,
засобів, технік і технологій;
- використовувати зміст і форми публічної звітності в установах галузі

публічного адміністрування;
- аналізувати і при необхідності адаптувати зарубіжний досвід у процесі
застосування моделей в галузі публічного адміністрування;
- працювати фахівцем в органах державного управління та на посадах
спеціаліста в органах місцевого самоврядування;
- дотримуватися вимог Кодексу державного службовця та службовця
місцевого самоврядування, прийнятого дрес-коду.
5. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для заочної \ дистанційної форми навчання
Кількість годин, з
них
Теми
Приміт
(Л) (ПЗ)
(СР)
ки
Змістовний модуль І. Теоретико-історичні засади публічного
врядування
1. Методологічні засади досліджень в
СР,
1
30
галузі публічної адміністрації
ПК
2. Культура і етика публічного
У,
1
10
адміністрування
ПК
3.
Моделі
в
галузі
публічного
У,
2
2
30
адміністрування
ПК
Змістовний модуль ІІ. Сучасні механізми публічного управління
4. Теорія держави та суспільство
1
20
У,СР
5. Суспільно-політичні процеси: зміст та
1
2
10
У, ПК
тенденції розвитку
6. Інноваційний розвиток України
10
У, ПК
6
4
110
Всього годин 120
Форми контролю: усне опитування – У
контрольні роботи – КР
перевірка конспектів – ПК
перевірка завдань для самостійної роботи – СР
реферат
6. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль І. Теоретико-історичні засади публічного
врядування
Тема 1. Методологічні засади досліджень в галузі публічної
адміністрації
Місце публічного адміністрування у науковому пізнанні. Наукові та
ненаукові методи публічного адміністрування. Логіко-теоретичний підхід до
публічного адміністрування та врядування. Реконструкція суспільно-

політичних процесів. Вивчення адміністративно-управлінських процесів.
Специфіка наукового пізнання у публічному адмініструванні. Методологія
дослідження наявних суспільних процесів. Аналіз і синтез у публічному
адмініструванні. Системний підхід до дослідження публічних процесів.
Математичні методи у публічному адмініструванні. Планування та
прогнозування суспільно-політичних процесів в державі. Критерії відбору
методів дослідження соціальної складової публічного адміністрування.
Стратегічний підхід у адміністративній роботі публічного службовця.
Література [4, 12, 30 ,45]
Тема 2. Культура і етика публічного адміністрування
Етика та естетика. Етичні принципи у публічному адмініструванні.
Архетипний підхід до визначення етичних норм поведінки публічного
службовця. Норма поведінки та мораль. Етичний кодекс публічного
службовця. Засоби виховання публічних службовців. Роль населення у
вихованні публічних службовців. Притягнення до відповідальності за
порушення етичного кодексу публічного службовця. Поняття іміджу. Стиль
публічного службовця. Інтер’єр кабінету публічного службовця. Стиль
мовлення та комунікативні здібності публічного службовця. Формування
позитивного іміджу та його вплив на ефективність роботи публічного
службовця. Права та обов’язки публічного службовця. Професійні та
особисті якості публічного службовця. Дипломатичний етикет.
Література [4, 12, 13, 14, 22, 28, 31, 45]
Тема 3. Моделі в галузі публічного адміністрування
Моделі публічного адміністрування. Концепція старого врядування.
Концепція нового врядування. Концепція належного врядування. Сучасні
тенденції у публічному адмініструванні. Імплементація діючих моделей
врядування в українську практику. Поняття цілісності. Аналіз поточного
стану публічного управління. Синтез цілісної моделі публічного
адміністрування. Апробація та корекція моделі.
Література [4, 12, 13, 15, 28]
Змістовний модуль ІІ. Сучасні механізми публічного управління
Тема 4. Теорія держави та суспільство
Держава, основні ознаки держави. Незалежність та суверенітет.
Конституційний процес. Система влади в Україні. Громадянське суспільство
та його становлення. Координація активності громадянського суспільства в
Україні. Самоорганізація населення та вплив держави на цей процес.
Соціологія як наука про суспільство. Стратифікація українського
суспільства. Структура суспільства. Оптимізація соціальних страт.
Література [22, 23, 26, 30, 45]
Тема 5 . Суспільно-політичні процеси: зміст та тенденції розвитку
Стабільність та розвиток суспільства. Політичні інститути. Політичні
процеси у незалежній державі. Законодавча основа діяльності політичних

партій. Плюралізм як принцип демократії. Становлення багатопартійності в
Україні. Статус народного депутата України. Політичні партії в Україні.
Провладні та опозиційні партії. Динаміка політичних процесів. Принцип
публічності та прозорості. Криміналізація та відродження авторитаризму.
Боротьба з корупцією. Люстрація влади.
Література [4,12, 13, 18, 20, 28, 30, 31, 36, 45]
Тема 6. Інноваційний розвиток України
Законодавче регулювання інноваційного розвитку. Інноваційна стратегія
України. Інновації у публічному адмініструванні. Інноваційний потенціал.
Кадрове забезпечення. Система освіти в Україні. Закон України "Про
державну службу". Кадрова політика у публічному адмініструванні. Публічні
службовці та посадові особи. Система освіти публічних службовців.
Інформаційне суспільство. Державна політика інформатизації суспільства.
Електронне врядування. Електронні суди. Доступ до публічної інформації.
Література [4,12, 13, 18, 20, 28, 30, 31, 36, 45]

Відвідування лекцій
1
2
2
Відвідування семінарських
1
1
1
занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському
10
1
10
занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому
числі допуск, виконання,
захист)
Виконання завдань для
5
1
5
самостійної роботи
Виконання модульної роботи
25
1
25
Виконання ІНДЗ
30
Разом
43
Максимальна кількість балів:
115:100=1,15. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,15 =

максимальна
кількість балів

Модуль 2

кількість
одиниць

максимальна
кількість балів

кількість
одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна к-сть
балів за одиницю

7. Контроль навчальних досягнень
7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Модуль 1

1
1

1
1

1

10

-

-

1

5

1

25

-

42
115
-

загальна кількість балів.
Критерії оцінювання індивідуальних завдань (рефератів,
розрахунково-графічних робіт, контрольних домашніх завдань тощо)
№ з/п

Критерії оцінювання роботи

1
2
3

Формулювання мети і завдань роботи
Складання плану, чіткість і послідовність викладу матеріалу
Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних інформаційних
джерел (наукових видань, навчальної літератури, періодичних
видань, матеріалів мережі Internet), критична та незалежна оцінка
різноманітних точок зору, позицій, аргументів
Зв’язок з реальною практикою, аналіз діяльності окремих
організацій, конкретних проблемних ситуацій
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції,
пропозиції щодо розв’язання поставлених завдань, творчий підхід
до виконання ІНДЗ
Якість оформлення роботи

4
5

6

Максимал
ьна оцінка
(у балах)
3
5
12

4
4

2

Критерії оцінки правильності виконання письмових модульних
контрольних завдань (чи усної відповіді на теоретичні питання)
No
з\п
1.

2.

3.

4.

Критерії оцінки знань студента виявлених під час проведення
модульного контролю
студент в процесі усної (письмової) відповіді дає правильні
відповіді на всі поставлені запитання, виявляє високий рівень знань
теоретичного та нормативного матеріалу. Викладає свою відповідь
системно та логічно, упевнено і правильно аргументує власну
позицію, робить висновки, тощо; або відповідає на тестові завдання
з використанням комп’ютерної техніки на відповідну кількість
студент має належний рівень знань теоретичного та нормативного
матеріалу, на поставлені запитання відповіді дає, переважно,
правильні, однак допускає певні неточності у визначеннях
правових категорій, не завжди належно (коректно) аргументує
відповідь або правильно відповідає лише на половину поставлених
запитань, тощо; або відповідає на тестові завдання з використанням
комп’ютерної техніки на відповідну кількість балів
студент має задовільний рівень знань теоретичного та
нормативного
матеріалу, на поставлені запитання відповідає, але не на всі,
допускає певні неточності у визначеннях базових категорій, не
завжди належно (коректно) аргументує або правильно дає відповідь
на 1/3 (одну третину) поставлених запитань тощо. Або відповідає
на тестові завдання з використанням комп’ютерної техніки на
відповідну кількість балів
студент дає неправильні відповіді на поставлені запитання, виявляє
неналежний рівень знань теоретичного та нормативного матеріалу,
неспроможний послідовно і правильно аргументувати свою
відповідь або взагалі не в змозі відповісти на поставлені запитання,
тощо.

кількість
балів
25 балів

15 балів

10 балів

0 балів

Максимальна кількість балів за усну відповідь - 25 балів
Якщо письмова робота відбувається у тестовій формі, студентам
пропонуються
тестові завдання у кількості 25 запитань.
Види тестових завдань:
- із вибором однієї правильної відповіді;
- на встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень;
- завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті;
- завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по
пам’яті;
- Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь.
7.2. Завдання для самостійної роботи та семінарських завдань, критерії
оцінювання
1.Реконструкція суспільно-політичних процесів.
2.Вивчення адміністративно-управлінських процесів.
3. Специфіка наукового пізнання у публічному адмініструванні.
4. Методологія дослідження наявних суспільних процесів.
5. Стратегічний підхід у адміністративній роботі публічного службовця.
6. Етика та естетика.
7. Етичні принципи у публічному адмініструванні.
8. Архетипний підхід до визначення етичних норм поведінки публічного
службовця.
9. Норма поведінки та мораль.
10. Етичний кодекс публічного службовця.
11. Засоби виховання публічних службовців.
12. Роль населення у вихованні публічних службовців.
13. Притягнення до відповідальності за порушення етичного кодексу
публічного службовця.
14. Концепція нового врядування.
15. Концепція належного врядування.
16. Сучасні тенденції у публічному адмініструванні.
17. Імплементація діючих моделей врядування в українську практику.
18. Поняття цілісності.
19. Аналіз поточного стану публічного управління.
20. Синтез цілісної моделі публічного адміністрування.
21.Громадянське суспільство та його становлення.
22.Координація активності громадянського суспільства в Україні.
23.Самоорганізація населення та вплив держави на цей процес.
24. Соціологія як наука про суспільство.
25. Стратифікація українського суспільства.
26. Структура суспільства.
27. Оптимізація соціальних страт.
28. Стабільність та розвиток суспільства.
29. Політичні інститути.

30. Політичні партії в Україні.
31. Провладні та опозиційні партії.
32. Динаміка політичних процесів.
33. Принцип публічності та прозорості.
34. Криміналізація та відродження авторитаризму.
35. Боротьба з корупцією. Люстрація влади.
36. Законодавче регулювання інноваційного розвитку.
37. Інноваційна стратегія України.
7.3. Індивідуально-консультативна робота
Індивідуально-консультативна робота здійснюється у час, відповідно
затвердженому кафедрою графіку. Ця діяльність спрямована на подальший
розвиток у студентів творчого опанування знаннями з дисципліни і набуття
ними навичок наукових досліджень.
Індивідуально-консультативна робота містить кілька напрямків:
 Надання консультаційної допомоги студентам з пояснення
незрозумілого матеріалу з дисципліни;
 Надання консультаційної допомоги студентам у виконанні курсових і
дипломних робіт, де використовується методичний інструментарій
дисципліни.
7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання:
Іспит
7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного
контролю
1. Місце публічного адміністрування у науковому пізнанні.
2. Наукові та ненаукові методи публічного адміністрування.
3.Логіко-теоретичний підхід до публічного адміністрування та
врядування.
4.Реконструкція суспільно-політичних процесів.
5.Вивчення адміністративно-управлінських процесів.
6. Специфіка наукового пізнання у публічному адмініструванні.
7. Методологія дослідження наявних суспільних процесів.
8. Аналіз і синтез у публічному адмініструванні.
9. Системний підхід до дослідження публічних процесів.
10. Математичні методи у публічному адмініструванні.
11. Планування та прогнозування суспільно-політичних процесів в
державі.
12.Критерії відбору методів дослідження соціальної складової
публічного адміністрування.
13. Стратегічний підхід у адміністративній роботі публічного
службовця.
14. Етика та естетика.

15. Етичні принципи у публічному адмініструванні.
16. Архетипний підхід до визначення етичних норм поведінки
публічного службовця.
17. Норма поведінки та мораль.
18. Етичний кодекс публічного службовця.
19. Засоби виховання публічних службовців.
20. Роль населення у вихованні публічних службовців.
21. Притягнення до відповідальності за порушення етичного кодексу
публічного службовця.
22. Поняття іміджу.
23. Стиль публічного службовця.
24. Інтер’єр кабінету публічного службовця.
25. Стиль мовлення та комунікативні здібності публічного службовця.
26. Формування позитивного іміджу та його вплив на ефективність
роботи публічного службовця.
27. Права та обов’язки публічного службовця.
28. Професійні та особисті якості публічного службовця.
29. Дипломатичний етикет.
30. Моделі публічного адміністрування.
31. Концепція старого врядування.
32. Концепція нового врядування.
33. Концепція належного врядування.
34. Сучасні тенденції у публічному адмініструванні.
35. Імплементація діючих моделей врядування в українську практику.
36. Поняття цілісності.
37. Аналіз поточного стану публічного управління.
38. Синтез цілісної моделі публічного адміністрування.
39. Апробація та корекція моделі.
40. Держава, основні ознаки держави.
41. Незалежність та суверенітет.
42. Конституційний процес.
43.Система влади в Україні.
44.Громадянське суспільство та його становлення.
45.Координація активності громадянського суспільства в Україні.
46.Самоорганізація населення та вплив держави на цей процес.
47. Соціологія як наука про суспільство.
48. Стратифікація українського суспільства.
49. Структура суспільства.
50. Оптимізація соціальних страт.
51. Стабільність та розвиток суспільства.
52. Політичні інститути.
53. Політичні процеси у незалежній державі.
54. Законодавча основа діяльності політичних партій.
55. Плюралізм як принцип демократії.
56. Становлення багатопартійності в Україні.

57. Статус народного депутата України.
58. Політичні партії в Україні.
59. Провладні та опозиційні партії.
60. Динаміка політичних процесів.
61. Принцип публічності та прозорості.
62. Криміналізація та відродження авторитаризму.
63. Боротьба з корупцією. Люстрація влади.
64. Законодавче регулювання інноваційного розвитку.
65. Інноваційна стратегія України.
66. Інновації у публічному адмініструванні.
67. Інноваційний потенціал.
68. Кадрове забезпечення.
69. Система освіти в Україні. Закон України "Про державну службу".
70. Кадрова політика у публічному адмініструванні.
71. Публічні службовці та посадові особи.
72. Система освіти публічних службовців.
73. Інформаційне суспільство.
74.Державна політика інформатизації суспільства.
75. Електронне врядування
76. Доступ до публічної інформації
7.6. Шкала відповідності оцінок

Оцін
ка в
балах

90 –
100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89

Оцінка

Шкала оцінювання: національна та ECTS

А

B
Добре
(“зараховано”)

75 – 81

C

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані
в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією
незначною помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
програмою навчання, виконані, якість виконання більшості з них
оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двоматрьома незначними помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані, якість виконання
жодного з них не оцінено
мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з
помилками, робота з декількома незначними помилками або з
однією–двома значними помилками.

68 –74
Задовільно
(“зараховано”)
60 – 67

35–59
Незадовільно
(„незараховано”)

1–34

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
D
більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних завдань містять помилки, робота з
трьома значними помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
E програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний
частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не
виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів,
FX
близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань (з можливістю повторного складання),
робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
F
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки
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