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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 
Кількість кредитів: 5 

Вид занять 
Форма навчання 

Загальна кількість годин:  150 Денна Заочна 

Рік вивчення дисципліни 

за навчальним планом: 
1 Лекції: 24 10 

Семестр: 1 Практичні заняття: - - 
Тижневе навантаження (год.): Лабораторні заняття: - - 

аудиторне: 3 Семінарські заняття: 16 6 
самостійна робота: 6 Самостійна робота: 110 134 

Форма підсумкового 

контролю: 
залік Консультації: - - 

Мова навчання: українська Індивідуальні заняття: - - 

 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 

ННП кафедри публічного управління та економіки, які безпосередньо проводять 

заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою 

kravchenko.serhii@tnu.edu.ua. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Передумови для вивчення дисципліни: 

Препозит:   Постпозит 

Основи публічного управління та 

адміністрування 

Механізми державного управління у 

окремих сферах і галузях суспільного 

життя 

Відкрите врядування 

Інновації в публічному управлінні 

Реформи держави та суспільства 

Право в публічному управлінні 

 

Мета вивчення дисципліни:  

Формування у аспірантів знань щодо політики в публічному управлінні, вмінь та 

навичок використовувати ці знання для проведення наукових досліджень. 

 

Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за Освітньою 

програмою): 

ПРН 8. Вміння та навички виокремлювати стратегічні пріоритети управління 

суспільством, державою, територіальними утвореннями та іншими людськими колективами з 

урахуванням загальноцивілізаційних цінностей, трендів розвитку, світового досвіду і 

національної специфіки. 

ПРН 16. Вміння та навички аналізувати політику в публічному управлінні, розробляти 

рекомендації щодо вироблення, впровадження та оцінювання політики в публічному 

управлінні. 

 

Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі вивчення 

дисципліни 



Шифр та назва 

компетентності 

Результати навчання 

Знання 
Уміння/ 

навички 
Комунікація 

Відповідальність 

і автономія 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

ФК 8. Вміння проводити 

аналітичні дослідження 

щодо формування політики 

в публічному управлінні. 

ПРН 16 ПРН 16  ПРН 16 

ФК 9. Здатність 

розробляти проекти рішень 

щодо політики в 

публічному управлінні, 

шляхи та рекомендації 

щодо їх впровадження. 

ПРН 8 ПРН 8  ПРН 8 

ФК 10. Здатність 

застосовувати методоло-

гічний інструментарій 

моніторингу та оцінювання 

політики в публічному 

управлінні. 

ПРН 16 ПРН 16  ПРН 16 

 

Зміст навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Теоретичні засади здійснення  

політики в публічному управлінні 

Тема 1.1. Поняття та структура політики в публічному управлінні 

Два розуміння політики: policy та politics. Поняття та основні риси політики в 

публічному управлінні. Політика в публічному управлінні як системна діяльність. 

Співвідношення політики та адміністрування в публічному управлінні. Рівні, напрями та 

середовище політики в публічному управлінні. 

Тема 1.2. Принципи та цикл політики в публічному управлінні  

Поняття принципу політики в публічному управлінні. Базові закони та закономірності, 

що можуть використовуватися при здійсненні політики. Загальні (універсальні) та галузеві 

(специфічні) принципи політики в публічному управлінні. Закріплення принципів політики 

в публічному управлінні у нормативно-правових актах. Поняття циклу політики в публічному 

управлінні, його основні складові та практична реалізація. 

Тема 1.3. Суб’єкти та об’єкти політики в публічному управлінні 

Поняття суб’єкта і об’єкта політики в публічному управлінні. Класифікація суб’єктів 

політики в публічному управлінні. Характеристика основних суб’єктів політики в 

публічному управлінні України, взаємодія між ними. Властивості об’єктів політики в 

публічному управлінні, їх основні різновиди. 

Розділ 2. Формування політики  

в публічному управлінні 

Тема 2.1. Засади формування політики в публічному управлінні 

Сутність, процес та суб’єкти формування політики в публічному управлінні. Основні 

вимоги до формування політики в публічному управлінні. Моделі політики в публічному 

управлінні. Державно-громадська взаємодія у процесі формування політики в публічному 

управлінні. Основні різновиди документів як результатів формування політики в публічному 

управлінні. 

Тема 2.2. Діагностування проблем та постановка цілей політики в публічному 

управлінні 

Поняття проблемних ситуацій, проблем та цілей політики в публічному управлінні, їх 



співвідношення. Місія та загальні цілі держави, суспільна обумовленість проблем політики в 

публічному управлінні. Потреби, інтереси та цінності як основа для формулювання проблем 

політики в публічному управлінні. Класифікація проблем політики в публічному управлінні. 

Процес структурування проблеми. Різновиди цілей політики в публічному управлінні. 

Основні принципи цілепокладання. 

Тема 2.3. Визначення способів досягнення цілей та прийняття рішень щодо 

політики в публічному управлінні 

Процес визначення способів досягнення цілей політики в публічному управлінні. 

Поняття альтернативи політики в публічному управлінні. Інструменти та ресурси політики як 

основа формулювання альтернатив. Правила формулювання альтернатив. Критерії та методи 

вибору найкращої альтернативи рішення щодо політики в публічному управлінні.  

Розділ 3. Впровадження та оцінювання політики  

в публічному управлінні 

Тема 3.1. Процес та засоби впровадження політики в публічному управлінні 

Сутність, процес та суб’єкти впровадження політики в публічному управлінні. Методи 

та механізми впровадження політики в публічному управлінні. Проблеми та умови 

ефективного впровадження політики в публічному управлінні. 

Тема 3.2. Моніторинг та оцінювання політики в публічному управлінні 

Поняття моніторингу, оцінювання та контролю політики в публічному управлінні, 

відмінності між ними. Результативність та ефективність політики в публічному управлінні. 

Процес та система моніторингу реалізації політики в публічному управлінні. Види, моделі та 

методи оцінювання політики в публічному управлінні. Основні проблеми оцінювання 

політики в публічному управлінні. Використання моніторингу та оцінювання для контролю 

процесу реалізації політики в публічному управлінні і її результатів. 

 

3. Структура навчальної дисципліни  
(тематичний план)  

 

ДЕННА ФОРМА 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 
Всього у тому числі 

л п/лаб. сем. с. р. 

1 2 3 4 5 6 

 
Розділ 1. Теоретичні засади здійснення політики в 

публічному управлінні 
     

Тема 1.1. Поняття та структура політики в публічному 

управлінні 
20 4   16 

Тема 1.2. Принципи та цикл політики в публічному 

управлінні 
14 2  4 8 

Тема 1.3. Суб’єкти та об’єкти політики в публічному 

управлінні 
16 2  2 12 

Разом за розділом 1 50 8  6 36 

 

Розділ 2. Формування політики в публічному 

управлінні 
     

Тема 2.1. Засади формування політики в публічному 

управлінні 
24 4   20 

Тема 2.2. Діагностування проблем та постановка цілей 

політики в публічному управлінні 
14 2  4 8 



Тема 2.3. Визначення способів досягнення цілей та 

прийняття рішень щодо політики в публічному 

управлінні 

12 2  4 6 

Разом за розділом 2 50 8  8 34 

 

Розділ 3. Впровадження та оцінювання політики в 

публічному управлінні 
     

Тема 3.1. Процес та засоби впровадження політики в 

публічному управлінні 
20 4  2 14 

Тема 3.2. Моніторинг та оцінювання політики в 

публічному управлінні 
20 4   26 

Разом за розділом 3 50 8  2 40 

Залік    2  

Усього годин 150 24  16 110 

 

ЗАОЧНА ФОРМА 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 
Всього у тому числі 

л п/лаб. сем. с. р. 

1 2 3 4 5 6 

 
Розділ 1. Теоретичні засади здійснення політики в 

публічному управлінні 
     

Тема 1.1. Поняття та структура політики в публічному 

управлінні 
14 2   12 

Тема 1.2. Принципи та цикл політики в публічному 

управлінні 
14 2  2 20 

Тема 1.3. Суб’єкти та об’єкти політики в публічному 

управлінні 
12    12 

Разом за розділом 1 50 4  2 44 

 

Розділ 2. Формування політики в публічному 

управлінні 
     

Тема 2.1. Засади формування політики в публічному 

управлінні 
14    14 

Тема 2.2. Діагностування проблем та постановка цілей 

політики в публічному управлінні 
14 2  2 20 

Тема 2.3. Визначення способів досягнення цілей та 

прийняття рішень щодо політики в публічному 

управлінні 

12 2   10 

Разом за розділом 2 50 4  2 44 

 

Розділ 3. Впровадження та оцінювання політики в 

публічному управлінні 

     

Тема 3.1. Процес та засоби впровадження політики в 

публічному управлінні 
20   2 28 

Тема 3.2. Моніторинг та оцінювання політики в 

публічному управлінні 
20 2   18 

Разом за розділом 3 50 2  2 46 



Залік    2  

Усього годин 150 10  6 134 

 

4. Організація самостійної роботи аспірантів 
 

4.1. Підготовка до семінарських занять 

Тема 1.2. Принципи та цикл політики в публічному управлінні 

Питання до семінарського заняття 

1. Загальні принципи політики в публічному управлінні: 

а) принцип об’єктивності;  

б) принцип універсальності циклу політики;  

в) принцип оптимальності;  

г) принцип випередження;  

д) принцип зворотного зв’язку;  

е) принцип Парето; 

ж) базові принципи належного урядування;  

з) принцип ресурсозбереження;  

и) принцип законності. 

2. Базові закони та закономірності, що можуть використовуватися у політиці в публічному 

управлінні: 

а) закон необхідної різноманітності; 

б) закон поєднання централізації та децентралізації; 

в) закономірність цілісності системи; 

г) закономірність історичності; 

д) закономірність еквіфінальності; 

е) закономірність стабільності системи; 

ж) закономірність комунікативності. 

3. Галузеві принципи політики в публічному управлінні.  

4. Закріплення принципів політики в публічному управлінні у нормативно-правових актах. 

5. Цикл політики в публічному управлінні. 

 

Тема 1.3. Суб’єкти та об’єкти політики в публічному управлінні 

Питання до семінарського заняття 

1. Органи державної влади як головні суб’єкти формування політики в публічному 

управлінні: 

− Президент України;  

− Верховна Рада України;  

− Кабінет Міністрів України;  

− міністерства;  

− ЦОВВ зі спеціальним статусом.  

2. Участь політичних партій та бізнесових груп тиску у формуванні політики в публічному 

управлінні. 

3. Місцеві ради як суб’єкти формування політики в публічному управлінні. 

4. Інститути громадянського суспільства та їх роль у формуванні політики в публічному 

управлінні. 

5. Суб’єкти впровадження політики в публічному управлінні, їх загальна характеристика. 

6. Види, сфери та галузі суспільної діяльності як об’єкти політики в публічному управлінні, 

їх властивості та класифікація. 

 

Тема 2.2. Діагностування проблем та постановка цілей політики в публічному 

управлінні 



Питання до семінарського заняття 

1. Поняття проблемної ситуації, проблеми та мети у політиці в публічному управлінні, їх 

співвідношення. 

2. Основи формулювання проблем політики в публічному управлінні: 

а) місія та загальні цілі держави; 

б) суспільні потреби; 

в) інтереси суспільних груп та прошарків; 

г) суспільні цінності. 

3. Структура проблемної ситуації. 

4. Проблеми політики в публічному управлінні: 

а) добре структуровані проблеми; 

б) слабко структуровані проблеми; 

в) неструктуровані проблеми. 

5. Процес структурування проблеми політики в публічному управлінні.  

6. Цілі політики в публічному управлінні: 

а) цілі збереження; 

б) цілі функціонування; 

в) цілі розвитку. 

7. Змістовні та технологічні принципи цілепокладання. 

 

Тема 2.3. Визначення способів досягнення цілей та прийняття рішень щодо 

політики в публічному управлінні 

Питання до семінарського заняття 

1. Альтернатива політики як набір заходів, інструментів, засобів політики. 

2. Інструменти політики в публічному управлінні: 

− примусові; 

− добровільні; 

− змішані.  

3. Ресурси політики в публічному управлінні, їх класифікація. 

4. Правила вироблення альтернатив політики в публічному управлінні. 

5. Оціночні та практичні критерії вибору альтернатив політики. 

6. Методи багатокритеріального вибору альтернатив. 

7. Різновиди рішень щодо політики в публічному управлінні. 

 

Тема 3.1. Процес та засоби впровадження політики в публічному управлінні 

Питання до семінарського заняття 

1. Процес впровадження політики в публічному управлінні: 

а) організація; 

б) мотивація; 

в) контроль. 

2. Методи впровадження політики в публічному управлінні: 

а) адміністративні; 

б) економічні; 

в) соціально-політичні; 

г) морально-етичні. 

3. Механізми впровадження політики в публічному управлінні: 

а) нормативно-правові;  

б) організаційні; 

в) фінансові;  

г) кадрові; 

д) морально-психологічні; 

е) інформаційні. 



4. Проблеми та умови ефективного впровадження політики в публічному управлінні. 

 

Тема 3.2. Моніторинг та оцінювання політики в публічному управлінні 

Питання до семінарського заняття 

1. Широке та вузьке розуміння контролю політики в публічному управлінні. 

2. Моніторинг та оцінювання політики в публічному управлінні: загальна характеристика. 

3. Співвідношення моніторингу, оцінювання та контролю політики в публічному 

управлінні. 

4. Поняття результативності політики в публічному управлінні, показники її вимірювання. 

5. Поняття та види ефективності політики в публічному управлінні.  

6. Організація моніторингу реалізації політики в публічному управлінні.  

7. Практичні системи моніторингу реалізації політики в публічному управлінні. 

8. Види, моделі та методи оцінювання політики в публічному управлінні.  

9. Основні проблеми оцінювання політики в публічному управлінні. 

10. Спеціальні контрольні державні органи. 

 

4.2. Матеріали для самоконтролю 

Самостійна робота аспіранта у межах навчальної дисципліни "Політика в публічному 

управлінні" передбачає написання та захист ним творчої роботи до кожного розділу на одну з 

передбачених переліком тем за власним вибором. Виконання цієї роботи зорієнтоване на 

практичне застосування знань і розвиток вмінь, здобутих в процесі лекційних і семінарських 

занять, самостійного опрацювання навчальних матеріалів. Творча робота висвітлює 

результати самостійного обдумування аспірантами актуальних проблем публічної політики в 

Україні. Викладення необхідних матеріалів повинно бути лаконічним, чітко сформульованим 

і відповідати суті проблеми. Результатом написання творчої роботи є обґрунтований 

авторський висновок щодо обраної тематики і можливі рекомендації для розв’язання 

проблеми. 

Вимоги до захисту творчої роботи: 

- творча робота повинна бути підготовлена кожним аспірантом індивідуально; 

- виконана творча робота надається у електронному вигляді (файлом) викладачеві не 

пізніше, ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії; 

- друкований варіант творчої роботи надається аспірантом під час захисту; 

- результати написання творчої роботи презентуються аспірантом під час 

екзаменаційної сесії у формі короткої доповіді та відповідей на поставлені запитання; 

- на захисті для доповіді надається 5 хв. 

Структура творчої роботи. 

У структурі творчої роботи виділяються такі основні складові частини. 

1. Постановка проблеми: 

- короткий аналіз сучасного стану публічного управління у частині, що стосується 

обраної теми роботи, виділення суперечностей та недоліків, що зумовлюють проблему; 

- чітке формулювання проблеми відповідно до виділених суперечностей та недоліків, 

основні складові проблеми; 

- негативні наслідки того, що проблема не вирішується. 

2. Шляхи вирішення проблеми: 

- визначення підходів до вирішення проблеми; 

- опис конкретних шляхів реалізації обраних підходів. 

3. Значення для практики: 

- позитивні зміни у галузі публічного управління внаслідок реалізації запропонованих 

підходів; 

- позитивне значення цих змін для формування та реалізації публічної політики. 

4. Висновки, що коротко відображають результати проведеного аспірантом 

дослідження проблеми. 



5. Перелік використаних джерел, оформлених згідно із вимогами. 

Вимоги до оформлення творчої роботи. 

Творча робота має бути роздрукована на білому папері стандартного формату А4. 

Розмір шрифту – 14 кегель, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – 2 см з усіх боків. Титульний 

аркуш творчої роботи повинен мати такий зміст: назва університету; назва інституту; назва 

кафедри; назва навчальної дисципліни; тема творчої роботи; прізвище, ім’я, по батькові 

аспіранта, курс, шифр академічної групи; рік написання творчої роботи. За титульним 

аркушем слідує план творчої роботи, в якому треба виділити всі її структурні частини. У плані 

праворуч позначаються номери сторінок початку кожного пункту. Обсяг творчої роботи 

визначається вмінням аспіранта стисло і водночас вичерпно розкрити тему: показати значення 

проблеми, що розглядається, оцінити, як вона висвітлюється в спеціальній літературі та 

розв’язується на практиці, зробити висновки та обґрунтувати власні пропозиції. Обсяг роботи 

– 15-20 сторінок. Обов’язкова вимога: чітке посилання на джерела інформації. Всі цифри, 

факти, теорії, думки вчених, цитати повинні мати посилання у вигляді [2, с. 54] (перша цифра 

означає номер джерела у наведеному в кінці реферату списку літератури, а друга цифра – 

номер сторінки у цьому джерелі). Бажано використовувати в творчій роботі таблиці, схеми, 

графіки, діаграми тощо. Список використаної літератури (не менше 7 джерел) оформляється 

згідно з діючими правилами. Якщо інформація взята з мережі Інтернет, потрібно, як і для 

звичайної літератури, вказати автора, назву статті, а потім навести адресу сайту в Інтернеті. У 

творчій роботі мають бути обов’язково авторські пропозиції щодо вирішення проблеми, що 

розглядається. До тексту творчої роботи додається презентація у форматі Microsoft Power Point 

обсягом 10-12 слайдів, що відображає основні положення творчої роботи відповідно до його 

структури. 

 

Перелік тем творчих робіт до розділу 1 

1. Основні складові політики в публічному управлінні в Україні як системної 

діяльності. 

2. Органи державного управління як суб’єкти політики в Україні згідно з широким 

та вузьким розумінням. 

3. Структура основних напрямів політики в публічному управлінні в Україні. 

4. Основні рівні політики в публічному управлінні в Україні. 

5. Базові закономірності державного управління та їх врахування у вітчизняній 

практиці здійснення політики в публічному управлінні. 

6. Об’єктивні принципи державного управління та їх врахування у вітчизняній 

практиці здійснення політики в публічному управлінні. 

7. Загальні законодавчі принципи політики в публічному управлінні в Україні. 

8. Основні складові циклу політики в публічному управлінні та їх відображення у 

Регламенті Кабінету Міністрів України. 

9. Принципи публічної політики у економічній сфері. 

10. Принципи публічної політики у соціальній сфері. 

11. Принципи публічної політики у гуманітарній сфері. 

12. Принципи публічної політики у внутрішньополітичній сфері. 

13. Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України як 

суб’єктів політики в публічному управлінні. 

14. Президент України як суб’єкт політики в публічному управлінні: загальна 

характеристика. 

15. Верховна Рада України як суб’єкт політики в публічному управлінні: загальна 

характеристика. 

16. Кабінет Міністрів України як суб’єкт політики в публічному управлінні: 

загальна характеристика. 

17. Основні недержавні суб’єкти публічної політики в Україні. 

18. Міністерства як провідні суб’єкти публічної політики у різних сферах 



суспільного життя. 

19. Роль центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом у 

здійсненні політики в публічному управлінні в Україні. 

20. Місцеві ради як суб’єкти політики в публічному управлінні: загальна 

характеристика. 

21. Об’єкти політики в публічному управлінні: загальна характеристика. 

 

Перелік тем творчих робіт до розділу 2 

1. Процес формування політики в публічному управлінні та його відображення у 

Регламенті Верховної Ради України. 

2. Основні суб’єкти формування політики в публічному управлінні в Україні. 

3. Практична модель процесу формування політики у галузі освіти в Україні. 

4. Практична модель процесу формування політики у галузі культури в Україні. 

5. Практична модель процесу формування політики у галузі сільського 

господарства в Україні. 

6. Практична модель процесу формування політики у галузі промисловості в 

Україні. 

7. Основні методи державно-громадських консультацій у процесі формування 

політики в публічному управлінні в Україні. 

8. Електронні державно-громадські консультації у процесі формування політики в 

публічному управлінні в Україні. 

9. Проблеми доступу громадян до інформації щодо формування політики в 

публічному управлінні в Україні. 

10. Місія та загальні цілі Української держави, їх відображення у Конституції та 

базових законах України. 

11. Основні проблеми публічної політики у економічній сфері в Україні. 

12. Основні проблеми публічної політики у гуманітарній сфері в Україні. 

13. Основні проблеми публічної політики у внутрішньополітичній сфері в Україні. 

14. Основні проблеми публічної політики у гуманітарній сфері в Україні. 

15. Основні проблеми публічної політики у зовнішньополітичній сфері в Україні. 

16. основні принципи цілепокладання та їх дотримання у вітчизняній 

практиці формування політики в публічному управлінні. 

17. Процес формування політики в публічному управлінні та його відображення у 

Регламенті Кабінету Міністрів України. 

18. Процес формування політики в публічному управлінні при розробці державних 

цільових програм. 

19. Формування політики в публічному управлінні шляхом прийняття політичних 

пропозицій. 

 

Перелік тем творчих робіт до розділу 3 

1. Модель процесу впровадження політики в публічному управлінні у галузі 

науково-технічної діяльності. 

2. Модель процесу впровадження політики в публічному управлінні у галузі 

середньої освіти. 

3. Модель процесу впровадження політики в публічному управлінні у галузі 

пенсійного забезпечення. 

4. Модель процесу впровадження політики в публічному управлінні у галузі 

державної служби. 

5. Модель процесу впровадження політики в публічному управлінні у галузі 

аерокосмічної діяльності. 

6. Сутність адміністративних методів та їх використання для реалізації публічної 

політики у галузі фінансово-банківської діяльності. 



7. Сутність економічних методів та їх використання для реалізації публічної 

політики у галузі фінансово-банківської діяльності. 

8. Сутність адміністративних методів та їх використання для реалізації публічної 

політики у галузі державних закупівель. 

9. Сутність економічних методів та їх використання для реалізації публічної 

політики у галузі державно-приватного партнерства. 

10. Сутність адміністративних методів та їх використання для реалізації публічної 

політики у галузі охорони здоров’я. 

11. Сутність адміністративних методів та їх використання для реалізації публічної 

політики у фармацевтичній галузі. 

12. Сутність економічних та їх використання для реалізації публічної політики у 

галузі екології. 

13. Сутність соціально-політичних методів та їх використання для реалізації 

публічної політики у галузі телебачення і радіомовлення. 

14. Сутність соціально-політичних методів та їх використання для реалізації 

публічної політики у галузі регіонального розвитку. 

15. Сутність морально-етичних методів та їх використання для реалізації публічної 

політики у галузі патріотичного виховання. 

16. Сутність морально-етичних методів та їх використання для реалізації публічної 

політики у галузі середньої освіти. 

17. Моніторинг та оцінювання державних цільових програм в Україні. 

18. Вимірювання ефективності та результативності публічної політики у галузі 

науково-технічної діяльності. 

19. Вимірювання ефективності та результативності публічної політики у 

гуманітарній сфері. 

20. Вимірювання ефективності та результативності публічної політики у галузі 

забезпечення прав людини. 

 

4.3. Індивідуальні завдання 

Не передбачено. 

 

4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю 

1. Поняття політики як policy. 

2. Поняття політики як politics. 

3. Відмінності між політикою як policy та politics. 

4. Поняття політики в публічному управлінні. 

5. Основні риси політики в публічному управлінні. 

6. Структура політики в публічному управлінні як системної діяльності. 

7. Політика і адміністрування в публічному управлінні: співвідношення та взаємозв’язок. 

8. Основні рівні політики в публічному управлінні. 

9. Основні напрями політики в публічному управлінні. 

10. Поняття середовища політики в публічному управлінні. 

11. Основні складові середовища політики в публічному управлінні. 

12. Поняття принципу політики в публічному управлінні. 

13. Сукупність загальних принципів політики в публічному управлінні. 

14. Базові закони та закономірності для політики в публічному управлінні. 

15. Принцип об’єктивності. 

16. Принцип універсальності циклу політики в публічному управлінні. 

17. Принцип оптимальності. 

18. Принцип випередження. 

19. Принцип зворотного зв’язку. 

20. Принцип Парето. 



21. Базові принципи належного урядування. 

22. Принцип законності. 

23. Галузеві принципи політики в публічному управлінні. 

24. Види нормативно-правових актів щодо політики в публічному управлінні. 

25. Поняття циклу політики в публічному управлінні. 

26. Основні складові циклу політики в публічному управлінні. 

27. Поняття суб’єкта політики в публічному управлінні. 

28. Поняття об’єкта політики в публічному управлінні. 

29. Класифікація суб’єктів політики в публічному управлінні. 

30. Основні суб’єкти політики в публічному управлінні в Україні. 

31. Взаємодія між суб’єктами політики в публічному управлінні в Україні. 

32. Основні різновиди об’єктів політики в публічному управлінні. 

33. Властивості об’єктів політики в публічному управлінні. 

34. Сутність вироблення політики в публічному управлінні. 

35. Основні складові процесу вироблення політики в публічному управлінні. 

36. Характеристика суб’єктів вироблення політики в публічному управлінні. 

37. Основні вимоги до вироблення політики в публічному управлінні.  

38. Моделі політики в публічному управлінні.  

39. Державно-громадська взаємодія у процесі вироблення політики в публічному управлінні.  

40. Основні різновиди документів як результатів вироблення політики в публічному 

управлінні. 

41. Поняття та структура проблемної ситуації. 

42. Поняття проблем політики в публічному управлінні. 

43. Поняття цілей політики в публічному управлінні. 

44. Співвідношення проблем та цілей політики в публічному управлінні.  

45. Місія та загальні цілі держави як основа для вироблення політики в публічному 

управлінні. 

46. Суспільна обумовленість проблем політики в публічному управлінні.  

47. Потреби, інтереси та цінності як основа для формулювання проблем політики в 

публічному управлінні.  

48. Класифікація проблем політики в публічному управлінні.  

49. Процес структурування проблеми політики в публічному управлінні.  

50. Різновиди цілей політики в публічному управлінні.  

51. Основні принципи цілепокладання. 

52. Процес визначення способів досягнення цілей політики в публічному управлінні.  

53. Поняття альтернативи політики в публічному управлінні, різновиди альтернатив. 

54. Інструменти політики в публічному управлінні. 

55. Ресурси політики в публічному управлінні. 

56. Правила формулювання альтернатив.  

57. Загальні критерії вибору найкращої альтернативи рішення щодо політики в публічному 

управлінні. 

58. Методи вибору найкращої альтернативи рішення щодо політики в публічному управлінні. 

59. Сутність впровадження політики в публічному управлінні. 

60. Процес впровадження політики в публічному управлінні. 

61. Суб’єкти впровадження політики в публічному управлінні. 

62. Методи впровадження політики в публічному управлінні. 

63. Механізми реалізації політики в публічному управлінні.  

64. Умови ефективного впровадження політики в публічному управлінні. 

65. Проблеми впровадження політики в публічному управлінні. 

66. Поняття моніторингу, оцінювання та контролю політики в публічному управлінні. 

67. Відмінності між моніторингом та оцінюванням політики в публічному управлінні.  

68. Результативність та ефективність політики в публічному управлінні.  



69. Процес та система моніторингу реалізації політики в публічному управлінні.  

70. Види оцінювання політики в публічному управлінні. 

71. Моделі оцінювання політики в публічному управлінні. 

72. Методи оцінювання політики в публічному управлінні. 

73. Основні проблеми оцінювання політики в публічному управлінні.  

74. Використання моніторингу та оцінювання для контролю процесу реалізації політики в 

публічному управлінні і її результатів. 

 

5. Критерії  та система оцінювання результатів навчання 
 

5.1. Політика курсу 

Відвідування лекційних занять є добровільним, проте враховується при підсумковому 

контролі шляхом задавання додаткових запитань за відповідним матеріалом. 

Відвідування семінарських занять є обов’язковим, їх пропуск автоматично знижує 

підсумкову оцінку за курсом, оскільки на відповідні семінари аспірант не отримує балів. 

Політика академічної доброчесності визначається згідно з Положенням про 

запобігання та виявлення академічного плагіату в Таврійському національному університеті 

імені В.І. Вернадського. 

 
5.2. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Денна форма навчання 

Поточний контроль Підсумковий 

контроль 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

С1.2 С1.3 ТР1 С2.2 С2.3 ТР2 С3.1 ТР3  

40 

 

100 5 5 10 5 5 10 10 10 

С1.2, С2.2 ... С3.1 – семінари до тем розділів 

ТР1 ... ТР3 – творчі роботи до розділів 

 

Заочна форма навчання 

Поточний контроль Підсумковий 

контроль 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

С1.2 ТР1 С2.2 ТР2 С3.1 ТР3  

40 

 

100 10 10 10 10 10 10 

С1.2, С2.2, С3.1 – семінари до тем розділів 

ТР1 ... ТР3 – творчі роботи до розділів 

 

5.3. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно А відмінне виконання 

80-89 добре B вище середнього рівня 

75-79 добре C загалом хороша робота 

66-74 задовільно D непогано 

60-65 задовільно E 
виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

30-59 незадовільно FX необхідне перескладання 

0-29 незадовільно F необхідне повторне вивчення курсу 

 



6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 
Не передбачено. 
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