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немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

оволодіння базовими знаннями щодо теоретичних та практичних аспектів здійснення публічної
влади та формування на цій основі відповідних вмінь та навичок щодо застосування законів,
принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери; набуття
вмінь та формування компетентностей, необхідних для виконання функцій та реалізації
повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного управління, в тому числі – для органів
державної влади і місцевого самоврядування.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади публічного управління.
Тема 1.

Публічне управління в системі суспільних відносин: сутність і зміст,
основні категорії, поняття.
Тема 2.
Розвиток світової управлінської думки та її вплив на публічне управління.
Тема 3.
Методологія та принципи публічного управління.
Тема 4.
Інституційне та організаційне забезпечення публічного управління та його
трансформація.
Модуль 2. Історичні джерела виникнення публічного управління.
Тема 5.
Соціально-економічні, культурно-історичні та інші
джерела виникнення та тенденції розвитку публічного управління.
Тема 6.
Загальні принципи організації публічного управління в рамках моделі New
Public Management.
Тема 7.
Good Governance: понятійний апарат, сутність та види, моделі.
Тема 8.
Історичні етапи еволюції публічного управління в Україні.
Модуль 3. Закономірності і тенденції розвитку сучасного публічного врядування (New
Public Management, Good Governance).
Тема 9.
Вплив геополітики, світових процесів і міжнародної інтеграції на
сутність, властивості та інші системні характеристики публічного
управління

Тема 10.
Тема 11.
Тема 12.

Адаптація національної системи публічного управління до європейських
стандартів врядування.
Публічне управління та муніципальна публічна влада в умовах
децентралізації.
Громадянське суспільство як суб’єкт публічного управління.

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знання наукових концепцій, термінології, історії розвитку та сучасного стану наукових знань
щодо здійснення публічного управління;
- розуміння сутності та зміст, основних категорій, принципів публічного управління;
- знання історичних етапів еволюції публічного управління в Україні;
- розуміння загальних принципів організації публічного управління в рамках моделі New Public
Management;
- знання понятійного апарату, сутності та видів моделі Good Governance;
- розуміння специфіки державного управління в публічній сфері;
- розуміння специфіки місцевого самоврядування як складової публічного управління;
- усвідомлення можливостей громадянського суспільства як суб’єкту публічного управління;
- вміння проводити дослідження теоретико-методологічних засад публічного управління в
контексті цілеспрямованого впливу на стан і розвиток суспільних процесів;
- вміння проводити дослідження соціальних та історичних джерел виникнення, закономірностей та
тенденцій розвитку публічного управління;
- вміння аналізувати доктрини, концепції, теорії управління, світові тенденції їх розвитку та їх вплив на
розвиток публічного управління;
- вміння ідентифікувати теоретичні й практичні проблеми з публічного управління та адміністрування;
- · досліджувати процеси реформування публічного управління;
- - оцінювати вплив геополітики, світових процесів і міжнародної інтеграції на сутність, властивості
та інші системні характеристики публічного управління;
- - визначати можливості і способи адаптації національної системи публічного управління до світових
та європейських стандартів врядування;
- - застосовувати загальні та спеціальні методи наукового пізнання, закони, закономірності
та принципи управління для розв'язання проблем публічного управління та адміністрування.
МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та інтерактивні лекції;
семінарські та практичні заняття;
тренінги, ділові ігри; робота в проєктних групах;
проблемно пошукові, дослідницькі, пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, пізнавально-ігрові,
дослідницькі методи.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на семінарських (практичних) заняттях – ~ 20 балів.
- Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань – ~ 20 балів
- Складання модульних контролів – всього 15 балів;
- Написання аналітичних оглядів – ~ 15 балів
- Опрацювання літератури за курсом – ~ 20 балів
- Опанування аудіовізуального контенту – ~ 10 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за
модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів після
атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за наступні
види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
за участь у науково-пошуковій роботі, конференціях, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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