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1. Анотація до курсу 

Політичний простір сучасної України швидко трансформується, що 

обумовлює необхідність вивчення теоретичних та прикладних засад 

здійснення та дослідження публічної політики. Особливого значення вивчення 

публічної політики набуває у сфері публічного управління та адміністрування. 

Це надає можливість спрогнозувати наслідки трансформаційних процесів 

політичних інститутів та розвиток і спрямування політичних процесів.  

Дисципліна «Публічна політика та врядування» спрямована на 

формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань і практичних 

навичок щодо виявлення закономірностей і застосування основних механізмів 

публічного управління та адміністрування в сучасних умовах. 
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2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – полягає у набутті студентами теоретичних і 

практичних знань з питань проблематики публічного управління в Україні, 

зокрема, формування у них цілісного уявлення про формування та 

реалізацію публічної політики на національному, регіональному та 

місцевому рівнях, розуміння ролі політичних інститутів та процесів, що 

визначають її специфіку, а також основних механізмів публічного 

врядування на сучасному етапі державотворення в Україні. 

Завдання курсу: 

- узагальнення теоретичних засад у сфері публічного управління, 

розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції;  

- визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного 

управління в розвитку суспільства;  

- опанування основами методології, технологіями та процедурами 

публічного управління об'єктів публічної сфери;  

- оволодіння методами формування, моніторингу та контролю 

управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому 

рівнях, а також на рівні суб'єктів публічної сфери, з позицій загально-

цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових 

здобутків;  

- набуття навичок розроблення та впровадження заходів із 

забезпечення результативної та ефективної діяльності суб'єктів 

публічної сфери. 

3. Результати навчання 

Унаслідок вивчення даної дисципліни студент повинен знати і 

правильно розуміти: взаємозв’язок між політикою та управлінням; сутність 

публічного управління та врядування як системного явища; характеризувати 

сучасну парадигму публічного управління, вміти аналізувати особливості 

здійснення державного управління в Україні; вміти демонструвати розуміння 

сучасних проблем здійснення політичної влади та функціонування політичної 

системи суспільства, основні напрями, особливості та проблеми розвитку 

політичної системи України; аналізувати особливості перебігу політичного 

процесу в Україні, розуміти роль та значення громадянського суспільства у 

розбудові сучасної демократичної держави, а також громадських ініціатив у 

процесах вироблення та реалізації публічної політики; знати конституційні 

засади організації публічної влади в Україні, систему органів державної влади 

та принципи їх функціонування та взаємодії; аналізувати стан, проблеми та 

основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в умовах 

децентралізації публічної влади в Україні; розуміти публічне управління та 

адміністрування як процес вироблення, прийняття та реалізації управлінських 

рішень. 

 

4. Структура курсу 



ЛЕКЦІЇ 

Тема 1. Взаємозв’язок політики та управління: теоретичний та 

прикладний аспект. Соціальна природа та сутність політики. Публічна 

політика – розуміння та визначення поняття. Публічна сфера як сфера 

взаємодії політики та управління. Взаємодія політики й управління. 

Відмінності політичних та адміністративних складових у державному 

управлінні.  

Тема 2. Публічне управління та врядування як системне публічне 

явище. Феномен управління та основні підходи до його вивчення. Процес 

управління як упорядкування системи. Види управління. Основні поняття 

науки управління: влада та панування, керівництво та адміністрування, 

управління та менеджмент. Предметна область теорії публічного 

управління. Поняття та види публічного управління. Співвідношення 

управління та адміністрування. Адміністрування та менеджмент в 

публічному управлінні. Класифікація механізмів публічного управління.  

Тема 3. Теоретико-методологічні засади публічного управління. 

Державне управління: визначення та характерні риси. Відмінності 

менеджменту державної організації від менеджменту недержавної організації. 

Визначення публічного управління. Публічне управління та державне 

управління. Співвідношення понять: «government»; «governance»; «good 

governance»; «public management»; «new public management». Суб’єкти та 

об’єкти публічного управління. Держава як суб’єкт публічного управління. 

Закономірності публічного управління та адміністрування. Взаємозв’язок 

законів, закономірностей та принципів публічного управління. Об’єктивні 

закони публічного управління. Специфічні закони формування та ефективного 

функціонування системи публічного управління. Принципи публічного 

управління та адміністрування. Основні підходи до формування принципів 

публічного управління. 

Тема 4. Інститут політичної влади в Україні та політична система 

суспільства. Поняття та сутність влади й владних відносин. Влада як 

соціально-політичний інститут. Політична влада та її роль у суспільній 

життєдіяльності. Історичний розвиток уявлень про політичну владу. 

Технологія здійснення політичної влади. Політична влада й управління: 

сутність і механізми взаємодії. Політична влада в сучасній Україні. Поняття 

політичної системи. Структура та механізм функціонування політичної 

системи.  Інституційна, нормативна, функціональна, комунікативна і 

культурна підсистеми в структурі політичної системи. Підходи до 

класифікації політичних систем. Закономірності функціонування 

політичних систем. Основні напрями, особливості та проблеми розвитку 

політичної системи України. 

Тема 5. Політичний процес та особливості його протікання у 

сучасній Україні. Становлення та розвиток демократії та 

громадянського суспільства в Україні. Поняття політичного процесу. 

Класифікація політичних процесів. Політичні конфлікти та їх різновиди. 

Бюрократизація сучасного суспільства. Становлення бюрократії (апарату 



управління) як політичного інституту. Феномен адміністративного ресурсу 

як впливового політичного інституту в Україні. Розвиток політичної 

системи України, її демократизації та роль політичних інститутів у цьому 

процесі. Сутність громадянського суспільства та основні тенденції його 

розвитку. Суб'єкти громадянського суспільства: становлення та активність. 

Громадські організації: проблеми розвитку. Світові та європейські 

демократичні традиції розбудови громадянського суспільства. Роль держави 

у формуванні та розвитку громадянського суспільства. Громадські ініціативи 

в процесі вироблення та реалізації публічної політики. 

Тема 6. Система органів публічної влади в Україні. Конституційні 

принципи організації публічної влади в Україні. Система органів державної 

влади: Глава держави – Президент України; Верховна Рада України як 

єдиний орган законодавчої влади; система державних органів виконавчої 

влади: Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, 

місцеві державні адміністрації; система державних органів судової влади.  

Тема 7. Публічне управління та муніципальна публічна влада. 

Муніципальна публічна влада і місцеве самоврядування. Представницькі та 

виконавчі органи місцевого самоврядування, їх повноваження. Роль 

місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади та публічного 

адміністрування. Публічне адміністрування і демократичне врядування: 

співвідношення понять. Принципи публічного управління на 

муніципальному рівні. Засоби реалізації принципів публічного управління 

на муніципальному рівні. Сфери управління та компетенції місцевого 

самоврядування. Взаємодія органів місцевого самоврядування та 

громадських організацій. Якість владногромадського партнерства на 

муніципальному рівні. 

Тема 8. Публічне управління та адміністрування як процес 

вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень. Розвиток 

технологій прийняття управлінських рішень. Технології менеджменту в 

публічному управлінні та адмініструванні. Планування нормотворчої 

діяльності. Розвиток нормативно-правових баз. Комунікаційний аспект в 

публічному управлінні. Комунікація як засіб формування і відтворення 

владно-управлінських відносин та інститутів. Негативні управлінські явища та 

патології. Особливості антикризового управління Понятійно-категоріальний 

апарат вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень в органах 

публічної влади. Ефективність управлінських рішень в органах виконавчої 

вади. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Взаємозв’язок політики та управління: теоретичний та прикладний 

аспект. 

Публічне управління та врядування як системне публічне явище. 

Теоретико-методологічні засади публічного управління. 

Інститут політичної влади в Україні та політична система суспільства.  



Політичний процес та особливості його протікання у сучасній 

Україні. Становлення та розвиток демократії та громадянського суспільства в 

Україні. 

Система органів публічної влади в Україні. 

Публічне управління та муніципальна публічна влада 

Публічне управління та адміністрування як процес вироблення, 

прийняття та реалізації управлінських рішень. 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення  

Мультимедійні засоби навчання. Дистанційна платформа Мoodlе. 

 

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова Інституційна 

90…100 Відмінно/Excellent 

74…89 Добре/Good 

60…73 Задовільно/Satisfactory 

0…59 Незадовільно/Fail 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

навчальної дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, 

якщо набрана кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи 

складатиме не менше 60 балів.  

 

Максимальне оцінювання:  

Теоретична 

частина 

Практична частина Бонус Разом 

При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

58 40 30 2 100 

 

Практичні роботи приймаються за контрольними запитаннями до 

кожної з роботи.  

 

Теоретична частина оцінюється за результатами опитування студентів 

згідно плану теоретичного курсу та самостійної роботи. 

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

Підсумкове оцінювання (якщо здобувач вищої освіти набрав менше 60 

балів та/або прагне поліпшити оцінку).  

Залік відбувається у письмовій формі, білети являють 2 відкритих 

запитання і тестові завдання. Правильна відповідь на відкрите запитання 

оцінюється у 20 балів. Відкриті запитання оцінюються шляхом співставлення 



з еталонними відповідями. Правильна відповідь на тестове завдання 

оцінюється у 5 балів.  

Максимальна кількість балів за залік: 100 

 

7. Політика курсу  

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою 

для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання 

задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна 

доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання 

письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених 

для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів 

без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що 

використовуються в освітньому процесі). Політика щодо академічної 

доброчесності регламентується положенням "Положення про систему 

запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_a

nd_detection_of_plagiarism.pdf. У разі порушення здобувачем вищої освіти 

академічної доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач 

залишає за собою право змінити тему завдання.  

7.2.Комунікаційна політика  

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську 

пошту. Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають 

надсилатися на університетську електронну пошту.  

7.3. Політика щодо перескладання  

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання  

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він 

може опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 

7.5. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь 

в університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно 

підтверджувати документами. Про відсутність на занятті та причини 

відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або особисто, або 

через старосту. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником 

курсу.  

7.6. Бонуси  

Здобувачі вищої освіти, які регулярно відвідували лекції (мають не 

більше двох пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf


лекцій отримують додатково 2 бали до результатів оцінювання до підсумкової 

оцінки.  

 

8. Рекомендовані джерела інформації 

 

1. Бакуменко В. Л. Особливості публічного управління та 

адміністрування : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, І. С. Бондар,  В. Г. Горник., 

В. В. Шпачук. – Київ : Ліра-К, 2017. – 256 с. 

2. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : навч. посіб. / В. Д. 

Бакуменко. – Київ : ВПЦ АМУ, 2011. – 444 с.  

3. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: 

навч. посіб. / В. А. Василенко. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 420 с.  

4. Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства : 

навч. посіб. / за наук. ред. Ю. П. Сурміна, А. М. Михненка. – Київ : НАДУ, 

2011. – 388 с.  

5. Державне управління : підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. 

Оболенський, А. Ю. Васша ; за ред. А. Ф. Мельник. – Київ : Знания, 2009. − 

582 с.  

6. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / за заг. ред. 

Ю. В. Ковбасюка [та ін.]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – Т. 8 : Публічне 

врядування / наук.-ред. кол. : В. С. Загорський [та ін.]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 

2011. – 630 с. 

7. Козак В. І. Публічне управління в системі координат української 

державності / В. І. Козак // Ефективність держ. упр. – 2015. – Вип. 44 (1). – С. 

64 – 70. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_44(1)__9.  

8. Оболенський О. Ю. Публічне управління: публічна сфера, публічне 

право і публічна політика – співвідношення понять / О. Ю. Оболенський, С. 

Ю. Лукін // Держ. упр. та місц. самоврядування. – 2013. – Вип. 2 (17). – С. 3 – 

11. 

9. Оболенський О. Ю. Державна служба : підручник / О. Ю. 

Оболенський. − Київ : КНЕУ, 2006. − 472 с.  

10. Обушна Н. І. Публічне управління як нова модель організації 

державного управління в Україні: теоретичний аспект / Н. І. Обушна // 

Ефективність держ. упр. – 2015. – Вип. 44 (1). – С. 53 – 63. – Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_44(1)__8. 

11. Петруня Ю. Є. Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / 

Ю. Є. Петруня. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.  

12. Понятійно-категоріальний апарат публічного управління : 

матеріали методологічного семінару у форматі відео - конференції, 31 берез. 

2010 р. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, Ю. П. Сурміна, В. П. Трощинського ; 

передмова Ю. В. Ковбасюка. – Київ : НАДУ, 2010. – 96 с.  

13. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : 

[монографія] / за заг. ред. А. В. Толстоухова [та ін.]. – Дніпропетровськ : 

Моноліт, 2010. – 400 с.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_44(1)__8


14. Публічне адміністрування в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. В. 

В. Корженка, Н. М. Мельтюхової. – Харків : Магістр, 2012. – 256 с.  

15. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / О. В. 

Скидан, В. П. Якобчук, Н. В. Дацій, Є. І. Ходаківський [та ін.] ; за заг. ред. О. 

В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.  

16. Публічне управління та адміністрування :  навч. посіб. / 

Ю. Г. Кальниш, Т. М. Лозинська, В. І. Тимцуник ; Полтав. держ. аграр. акад. – 

Полтава : РВВ ПДАА, 2015. – 279 с.  

17. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, 

майбутнє : монографія / відп. редактор І. А. Грицяк; НАДУ. – Київ : К.І.С., 

2009. – 240 с.  

18. Строцький Р. Є. Публічне управління у сфері економіки / 

Р. Є. Строцький // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Юридичні науки. – 

2015. – № 824. – С. 106 – 124. – Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_19. 

19. Ястремська О. М. Публічне адміністрування : навч. посіб. / О. М. 

Ястремська, Л. О. Мажник. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 132 с.  

 


