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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

відповідно до ECTS –6 

Галузь знань: 

28 Публічне управління та 

адміністрування 

 

Спеціальність: 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

 

Освітньо-професійна 

програма: 

Публічне управління та 

адміністрування 

заочна форма навчання 

Навчальна дисципліна циклу 

обов’язкових освітніх 

компонент 

Рік підготовки 

1 

Загальна кількість 

годин –  180 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

Семестр 

1-2 

Лекції 

6 

Семінари, практичні 

6 

Самостійна робота 

168 

Форма контролю 

екзамен 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Публічна політика та врядування» є 

формування у здобувачів вищої освіти сучасного політичного мислення, знань та навиків 

участі у виробленні й аналізі публічної політики та врядування, використання аналітичних 

матеріалів в процесі управління регіонами та сферами суспільного життя на засадах 

публічності та демократії; виконання функцій політичного аналітика в органах державної 

влади, інститутах громадянського суспільства та засобах масової інформації. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Публічна політика та врядування» 

є:  

− формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та набуття 

здобувачами вищої освіти практичних навиків з питань щодо аналізу публічної політики та 

використання аналітичних матеріалів в процесі публічного управління різними сферами 

суспільного життя на засадах демократії;  



− вміння здійснювати науково-методологічний аналіз проблем суспільного та 

державного життя, які вимагають цілеспрямованого політичного та управлінського впливу 

компетентних органів; 

− вироблення знань та навичок організації моніторингу публічної політики та 

урядових програм, використання інструментарію оцінювання результативності та 

ефективності політичних рішень;  

− бути готовими до трансформації органів публічного управління на засадах 

децентралізації та впровадження передового досвіду демократичних країн Європи та світу;  

− формування навичок самостійної роботи з літературою та джерелами в 

мережі Інтернет;  

− розвиток логічного та аналітичного мислення;  

− вироблення вміння застосовувати у професійній діяльності основні методи і 

принципи державної політики. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Публічна політика та врядування» 

здобувачі вищої освіти повинні 

 

знати: 

− організацію групових форм внутрішньо організаційної комунікації; 

− категорійно-понятійний апарат проблематики публічної політики та 

врядування;  

− переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або 

професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші 

проблеми. 

− виявляти загальні тенденції та можливості розвитку публічної організації, 

адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності, генерувати нові ідеї, 

обґрунтовувати їх доцільність. 

− визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні 

напрями розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні 

організації. 

− розробляти та проводити комунікативні заходи задля забезпечення 

громадської підтримки прийняття управлінських рішень на всіх рівнях публічного 

управління та адміністрування. 

− управляти проєктами і програмами, що реалізуються в сфері публічного 

управління та адміністрування, ураховуючи глобальні виклики, геополітичні процеси, 

пріоритети розвитку громадянського суспільства, стратегії реалізації публічної політики, 

специфіку регіонального та місцевого самоврядування. 

уміти: 

− розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження оптимальних форм і 

методів діяльності органів публічного управління та адміністрування, враховуючи 

механізми розвитку громадянського суспільства; 

− використовувати основні теорії та принципи, що лежать в основі науки 

публічного управління; 

− аналізувати діяльність політичних інститутів та процесів прийняття 

політичних рішень; 

− працювати в межах інституціонального, структурного та політичного 

контекстів у процесі вироблення публічної політики; 

− комунікувати та взаємодіяти результативно з окремими громадянами та 

різними суспільними групами; 

− ідентифікувати проблеми та здійснювати аналіз публічної політики; 



− розуміти, інтерпретувати та використовувати на практиці основні теорії та 

принципи, що лежать в основі політики регіонального розвитку; 

− оцінювати ефективність публічної влади та політичної системи. 

 

Здобувачі вищої освіти мають набути  загальних компетентностей: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути 

лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами. 

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні 

технології. 

 

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають набути також 

певних спеціальних (фахових) компетентностей: 

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та 

розв’язувати конфлікти.  

СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших 

організацій публічної сфери.  

СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема 

розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах 

публічного управління та адміністрування.  

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення 

національної безпеки України.  

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні 

довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на 

різних рівнях публічного управління та адміністрування. 

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Соціальних навичок (soft skills): здатність логічно і критично мислити,  здатність 

самостійно приймати рішення, креативність.  

 

Програмні результати навчання: 

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики та 

публічної служби, основ та технологій прийняття управлінських рішень. 

РН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати 

виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції. 

РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні 

обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів 

рішень. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Блок 1. Вироблення політики. Врядування 

 
Тема 1. Предмет та методологія навчальної дисципліни «Публічна політика та 

врядування» 

Сутність, предмет та структура навчальної дисципліни «Публічна політика та 

врядування». Місце та функції дисципліни в системі публічного управління та 



адміністрування. Методи дослідження публічної політики: історичний, порівняльний, 

метод моделювання, соціологічний, експериментальний та інші. Публічна політика як 

управлінська категорія. Публічна політика як система. Суб'єкти формування публічної 

політики. Політико-правові засади побудови правової держави. Механізм і моделі 

формування публічної політики. Механізм реалізації та оцінювання публічної політики. 

Участь державних службовців у політичному процесі.  Вплив глобалізації на формування 

та реалізацію публічної політики. 

 

Тема 2. Публічна політика і демократичне врядування. Доказова політика 

Цикл вироблення політики – етапи формування і реалізації публічної політики. 

Повноваження органів влади у формуванні і реалізації політики та участь громадськості. 

Зміст публічної політики. Політика як процес: затрати, результати, впливи і наслідки. 

Рішення щодо політики. Лідерство і цінності у формуванні політики. Результативність, 

ефективність і економічність політики. Прозорість і відкритість (публічність) процесу 

політики. Взаємодія влади, бізнесу і громадянського суспільства у формуванні й реалізації 

політики. Ресурси, механізми й інструменти політики. 

 

Тема 3. Ресурси та середовище публічної політики. Типи та моделі публічної 

політики. 

Зміст розуміння ресурсів публічної політики. Підходи до класифікації ресурсів 

публічної політики. Десять основних ресурсів публічної політики. Середовище процесу 

публічної політики. Учасники процесу публічної політики. Аналіз стейкхолдерів. 

Консультації з громадськістю в процесі реалізації публічної політики. Моделі політики: 

інституціональна процесуальна, групова, еліти, раціональна, інкрементальна, ігрова, 

системна, суспільного вибору. Критерії типологізації публічної політики. Модельний 

аналіз державно-політичних процесів. Моделі осягнення державно-політичних процесів. 

Умови й динаміка державно-політичних процесів. Затрати, результати, впливи і наслідки 

публічної політики. Цілі та завдання публічної політики. Вимірювання результативності, 

ефективності та економічності публічної політики. 

 

Блок 2. Аналіз політики 

 
Тема 4. Підстави для державного втручання. Обмеження політики 

Бюджетування і ресурсне забезпечення політики. Показники успішності реалізації 

політики. Формулювання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів політики. 

Аналітичні процедури на етапах моніторингу і оцінювання політики. 

 

Тема 5. Дослідження державно-політичних рішень. Аналіз політики в Україні. 

Сутність державно-політичних рішень. Теоретичні аспекти дослідження державно-

політичних рішень. Призначення та напрямки реалізації управлінських рішень. Класичні 

моделі процесу прийняття рішень. Історична практика аналізу політики в Україні. 

Загальнометодологічні й організаційно-практичні проблеми становлення аналізу політики 

в сучасній Україні. Перспективи розвитку і значення аналізу політики в процесі 

трансформації українського суспільства. Унормування процедур аналізу політики в Україні 

та світі. Процедури аналізу політики. Види аналізу політики. Економічний, політичний і 

соціальний аналіз. Цифровізація аналізу політики і роль великих даних. Цілі і завдання 

політики. Ідентифікація проблеми/питання для аналізу політики.. Аналіз середовища 

політики і стейкголдерів. 

 

Тема 6. Шляхи та перспективи реалізації публічної політики.  

Публічна політика і демократичне врядування. Інструменти впливу громадян на 

публічну політику. Напрямки поглиблення демократичних чинників аналізу і 



впровадження публічної політики. Ціннісні критерії гармонізації публічної політики та 

демократичного врядування в Україні. Рекомендації щодо публічної політики: підготовка 

аналітичних документів і презентація результатів аналізу політики. 

 

Блок 3. Сфери та напрями політики 
 

Тема 7. Типологія політики: види, сфери, напрями 

Багаторівневість політики: наднаціональний, національний, регіональний і місцевий 

рівень, їх взаємодія. Належне врядування: сервісна держава і місцеве самоврядування. 

Інструментарій державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

Парламентаризм як підґрунтя політики народовладдя. 

 

Тема 8. Цифрове врядування і політика 

Сфери і засади внутрішньої і зовнішньої політики та їх характеристика. Політика 

європейської взаємодії і євроатлантичної співпраці. Національні інтереси, конфлікти і 

міжнародна взаємодія у політиці. Міжнародна безпека, основні загрози міжнародній 

безпеці. Впровадження та використання інформаційних ресурсів та електронних послуг, 

інструментів електронної демократії та електронного урядування. Поняття діджиталізація 

в контексті цифрового уряду.  

 

Тема 9. Національна безпека і безпекова політика. Стратегія національної 

безпеки України 

Державне управління та національна безпека. Державне управління у сфері 

цивільного захисту. Пріоритети національних інтересів України та забезпечення 

національної безпеки, цілі та основні напрями державної політики у сфері національної 

безпеки. Національна безпека як зміст і мета державної політики України. Безпекова 

політика України в умовах зовнішньої агресії. Безпекове середовище та актуальні загрози 

національним інтересам і національній безпеці України. Стратегія національної безпеки 

України. Сучасний стан державної політики у сферах національної безпеки та оборони на 

регіональному рівні. Удосконалення державної політики у сферах національної безпеки та 

оборони. Стратегія інформаційної безпеки. Поняття інформаційної безпеки. 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістовних модулів і тем Кількість годин 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Блок 1. Вироблення політики. Врядування 

Тема 1. Предмет та методологія 

навчальної дисципліни «Публічна 

політика та врядування» 

10 0,5    9,5 

Тема 2. Публічна політика і демократичне 

врядування. Доказова політика 
20 0,5 0,5   19 

Тема 3. Ресурси та середовище публічної 

політики. Типи та моделі публічної 

політики 

20 1 0,5   18,5 

Блок 2. Аналіз політики 

Тема 4. Підстави для державного 

втручання. Обмеження політики 
20 0,5 0,5   19 



Тема 5. Дослідження державно-

політичних рішень. Аналіз політики в 

Україні 

20 0,5 0,5   19 

Тема 6. Шляхи та перспективи реалізації 

публічної політики 
30 1 2   27 

Блок 3. Сфери та напрями політики 

Тема 7. Типологія політики: види, сфери, 

напрями 
20 1    19 

Тема 8. Цифрове врядування і політика 20 0,5 1   18,5 

Тема 9. Національна безпека і безпекова 

політика. Стратегія національної безпеки 

України 

20 0,5 1   18,5 

РАЗОМ: 180 6 6   168 

 

5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет та методологія навчальної дисципліни «Публічна 

політика та врядування» 

0,5 

2 Публічна політика і демократичне врядування. Доказова політика 0,5 

3 Ресурси та середовище публічної політики. Типи та моделі 

публічної політики 

1 

4 Підстави для державного втручання. Обмеження політики. 0,5 

5 Дослідження державно-політичних рішень. Аналіз політики в 

Україні 

0,5 

6 Шляхи та перспективи реалізації публічної політики 1 

7 Типологія політики: види, сфери, напрями 1 

8 Цифрове врядування і політика 0,5 

9 Національна безпека і безпекова політика. Стратегія національної 

безпеки України. 

0,5 

 Всього 6 

 

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 1.  

Предмет та методологія навчальної дисципліни «Публічна політика та 

врядування» 

Сутність, предмет та структура навчальної дисципліни «Публічна політика та 

врядування». Місце та функції дисципліни в системі публічного управління та 

адміністрування. Методи дослідження публічної політики: історичний, порівняльний, 

метод моделювання, соціологічний, експериментальний та інші. Публічна політика як 

управлінська категорія. Публічна політика як система. Суб'єкти формування публічної 

політики. Політико-правові засади побудови правової держави. Механізм і моделі 

формування публічної політики. Механізм реалізації та оцінювання публічної політики. 

Участь державних службовців у політичному процесі.  Вплив глобалізації на формування 

та реалізацію публічної політики. 

 

 

 



 

Тема 2. 

Публічна політика і демократичне врядування. Доказова політика  

Цикл вироблення політики – етапи формування і реалізації публічної політики. 

Повноваження органів влади у формуванні і реалізації політики та участь громадськості. 

Зміст публічної політики. Політика як процес: затрати, результати, впливи і наслідки. 

Рішення щодо політики. Лідерство і цінності у формуванні політики. Результативність, 

ефективність і економічність політики. Прозорість і відкритість (публічність) процесу 

політики. Взаємодія влади, бізнесу і громадянського суспільства у формуванні й реалізації 

політики. Ресурси, механізми й інструменти політики. 

 

Тема 3. 

Ресурси та середовище публічної політики. Типи та моделі публічної політики. 

Зміст розуміння ресурсів публічної політики. Підходи до класифікації ресурсів 

публічної політики. Десять основних ресурсів публічної політики. Середовище процесу 

публічної політики. Учасники процесу публічної політики. Аналіз стейкхолдерів. 

Консультації з громадськістю в процесі реалізації публічної політики. Моделі політики: 

інституціональна процесуальна, групова, еліти, раціональна, інкрементальна, ігрова, 

системна, суспільного вибору. Критерії типологізації публічної політики. Модельний 

аналіз державно-політичних процесів. Моделі осягнення державно-політичних процесів. 

Умови й динаміка державно-політичних процесів. Затрати, результати, впливи і наслідки 

публічної політики. Цілі та завдання публічної політики. Вимірювання результативності, 

ефективності та економічності публічної політики. 

 

Тема 4. 

Підстави для державного втручання. Обмеження політики 

Бюджетування і ресурсне забезпечення політики. Показники успішності реалізації 

політики. Формулювання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів політики. 

Аналітичні процедури на етапах моніторингу і оцінювання політики 

 

 

Тема 5. 

Дослідження державно-політичних рішень. Аналіз політики в Україні. 

Сутність державно-політичних рішень. Теоретичні аспекти дослідження державно-

політичних рішень. Призначення та напрямки реалізації управлінських рішень. Класичні 

моделі процесу прийняття рішень. Історична практика аналізу політики в Україні. 

Загальнометодологічні й організаційно-практичні проблеми становлення аналізу політики 

в сучасній Україні. Перспективи розвитку і значення аналізу політики в процесі 

трансформації українського суспільства. Унормування процедур аналізу політики в Україні 

та світі. Процедури аналізу політики. Види аналізу політики. Економічний, політичний і 

соціальний аналіз. Цифровізація аналізу політики і роль великих даних.. Цілі і завдання 

політики. Ідентифікація проблеми/питання для аналізу політики.. Аналіз середовища 

політики і стейкголдерів 

 

Тема 6. 

Шляхи та перспективи реалізації публічної політики. 

Публічна політика і демократичне врядування. Інструменти впливу громадян на 

публічну політику. Напрямки поглиблення демократичних чинників аналізу і 

впровадження публічної політики. Ціннісні критерії гармонізації публічної політики та 

демократичного врядування в Україні. Рекомендації щодо публічної політики: підготовка 

аналітичних документів і презентація результатів аналізу політики. 

 



 

Тема 7. 

Типологія політики: види, сфери, напрями 

Багаторівневість політики: наднаціональний, національний, регіональний і місцевий 

рівень, їх взаємодія. Належне врядування: сервісна держава і місцеве самоврядування. 

Інструментарій державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

Парламентаризм як підґрунтя політики народовладдя. 

 

Тема 8. 

Цифрове врядування і політика 

Сфери і засади внутрішньої і зовнішньої політики та їх характеристика. Політика 

європейської взаємодії і євроатлантичної співпраці. Національні інтереси, конфлікти і 

міжнародна взаємодія у політиці. Міжнародна безпека, основні загрози міжнародній 

безпеці. Впровадження та використання інформаційних ресурсів та електронних послуг, 

інструментів електронної демократії та електронного урядування. Поняття діджиталізація 

в контексті цифрового уряду.  

 

Тема 9. 

Національна безпека і безпекова політика. Стратегія національної безпеки України 

Державне управління та національна безпека. Державне управління у сфері 

цивільного захисту. Пріоритети національних інтересів України та забезпечення 

національної безпеки, цілі та основні напрями державної політики у сфері національної 

безпеки. Національна безпека як зміст і мета державної політики України. Безпекова 

політика України в умовах зовнішньої агресії. Безпекове середовище та актуальні загрози 

національним інтересам і національній безпеці України. Стратегія національної безпеки 

України. Сучасний стан державної політики у сферах національної безпеки та оборони на 

регіональному рівні. Удосконалення державної політики у сферах національної безпеки та 

оборони. Стратегія інформаційної безпеки. Поняття інформаційної безпеки. 

 

6. ТЕМИ ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ/ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Семінарські/практичні заняття мають на меті розвиток вміння працювати з науковою 

та методичною літературою, аналізувати ефективність реалізації публічної політики, 

готувати документацію щодо розробки та прийняття управлінських рішень, оволодіти 

сучасними технологіями вимірювання результативності, ефективності та економічності 

публічної політики; формулювати та відстоювати власну точку зору, брати активну участь 

у дискусії. 

 

Тема 1. Публічна політика і демократичне врядування. Доказова політика. 

Тема 2. Ресурси та середовище публічної політики. Типи та моделі публічної 

політики 

Тема 3. Підстави для державного втручання. Обмеження політики 

Тема 4. Дослідження державно-політичних рішень. Аналіз політики в Україні 

Тема 5. Шляхи та перспективи реалізації публічної політики 

Тема 6. Цифрове врядування і політика 

Тема 7. Національна безпека і безпекова політика. Стратегія національної безпеки 

України 

 

Готуючись до семінарського заняття, здобувач вищої освіти повинен покладатися на 

зміст дисципліни, засвоїти відповідний обсяг матеріалу, використовуючи методичні 

матеріали, рекомендовану, довідкову та навчальну літературу до тем практичних занять. 
 



№ 

з/п 

Теми практичних 

занять 

Зміст 

практичних занять 

Форма 

контролю 

Кіл. год. 

1 Тема 1. Публічна 

політика і 

демократичне 

врядування. Доказова 

політика 

Етапи формування і реалізації публічної 

політики. Повноваження органів влади у 

формуванні і реалізації політики та участь 

громадськості. Зміст публічної політики. 

Політика як процес: затрати, результати, 

впливи і наслідки. Рішення щодо політики. 

Прозорість і відкритість (публічність) процесу 

політики. Взаємодія влади, бізнесу і 

громадянського суспільства у формуванні й 

реалізації політики. Ресурси, механізми й 

інструменти політики. 

Оцінювання 

виступів із 

реферативними 

повідомленнями та 

участі у групових 

дискусіях. 

2 

2 Тема 2. Ресурси та 

середовище публічної 

політики. Типи та 

моделі публічної 

політики 

Зміст розуміння ресурсів публічної політики. 

Підходи до класифікації ресурсів публічної 

політики. Середовище процесу публічної 

політики. Учасники процесу публічної 

політики. Аналіз стейкхолдерів. 

Консультації з громадськістю в процесі 

реалізації публічної політики. Моделі 

політики: інституціональна процесуальна, 

групова, еліти, раціональна, інкрементальна, 

ігрова, системна, суспільного вибору. 

Критерії типологізації публічної політики.  

Оцінювання 

виступів із 

реферативними 

повідомленнями 

та участі у 

групових 

дискусіях. 

2 

3 Тема 3. Підстави для 

державного 

втручання. 

Обмеження політики 

Бюджетування і ресурсне забезпечення 

політики. Показники успішності реалізації 

політики. Формулювання та порівняльний 

аналіз альтернативних варіантів політики. 

Аналітичні процедури на етапах моніторингу 

і оцінювання політики 

Оцінювання 

виступів із 

реферативними 

повідомленнями 

та участі у 

групових 

дискусіях. 

 

4 Тема 4. Дослідження 

державно-політичних 

рішень. Аналіз 

політики в Україні 

Сутність державно-політичних рішень. 

Теоретичні аспекти дослідження державно-

політичних рішень. Призначення та напрямки 

реалізації управлінських рішень. Класичні 

моделі процесу прийняття рішень. Історична 

практика аналізу політики в Україні. 

Унормування процедур аналізу політики в 

Україні та світі. Процедури та види аналізу 

політики. Економічний, політичний і 

соціальний аналіз. Цифровізація аналізу 

політики і роль великих даних.  

Оцінювання 

результатів роботи 

в групах та 

виконання 

ситуаційних 

завдань. 

 

 

5 Тема 5. Шляхи та 

перспективи 

реалізації публічної 

політики 

Публічна політика і демократичне 

врядування. Інструменти впливу громадян на 

публічну політику. Напрямки поглиблення 

демократичних чинників аналізу і 

впровадження публічної політики. Ціннісні 

критерії гармонізації публічної політики та 

демократичного врядування в Україні.  

Оцінювання 

виступів із 

реферативними 

повідомленнями 

та участі у 

групових 

дискусіях. 

 

6 Тема 6. Цифрове Сфери і засади внутрішньої і зовнішньої 

політики та їх характеристика. Політика 

Оцінювання 

результатів роботи 

 



врядування і політика європейської взаємодії і євроатлантичної 

співпраці. Національні інтереси, конфлікти і 

міжнародна взаємодія у політиці. Міжнародна 

безпека, основні загрози міжнародній безпеці. 

Впровадження та використання 

інформаційних ресурсів та електронних 

послуг, інструментів електронної демократії та 

електронного урядування. Поняття 

діджиталізація в контексті цифрового уряду. 

в групах та 

виконання 

ситуаційних 

завдань. 

 

7 Тема 7. Національна 

безпека і безпекова 

політика. Стратегія 

національної безпеки 

України 

Державне управління та національна безпека. 

Пріоритети національних інтересів України та 

забезпечення національної безпеки, цілі та 

основні напрями державної політики у сфері 

національної безпеки. Сучасний стан 

державної політики у сферах національної 

безпеки та оборони на регіональному рівні. 

Удосконалення державної політики у сферах 

національної безпеки та оборони. Поняття 

інформаційної безпеки. Стратегія 

інформаційної безпеки.  

Оцінювання 

виступів із 

реферативними 

повідомленнями 

та участі у 

групових 

дискусіях. 

 

Разом 6 

 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет та методологія навчальної дисципліни «Публічна 

політика та врядування» 

9,5 

2 Публічна політика і демократичне врядування. Доказова політика 19 

3 Ресурси та середовище публічної політики. Типи та моделі 

публічної політики 

18,5 

4 Підстави для державного втручання. Обмеження політики 19 

5 Дослідження державно-політичних рішень. Аналіз політики в 

Україні 

19 

6 Шляхи та перспективи реалізації публічної політики 27 

7 Типологія політики: види, сфери, напрями 19 

8 Цифрове врядування і політика 18,5 

9 Національна безпека і безпекова політика. Стратегія національної 

безпеки України. 

18,5 

 Всього 168 

 

 

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 

Види індивідуальних науково-дослідних завдань (за вибором здобувача вищої 

освіти): 

1) підготовка письмової роботи, 

2) підготовка презентацій, 

3) підготовка тез доповідей на науково-практичну конференцію за тематикою 

дисципліни. 



Основні вимоги: критичний та креативний аналіз проблеми, для якого необхідним є 

порівняння існуючих щодо проблеми точок зору та обґрунтування власної позиції. 

Технічні вимоги: реферат: обсяг - до 20 стор., есе: обсяг - до 10 стор., Times New 

Roman, шрифт 14, інтервал 1, не менше ніж 5 позицій у списку літератури, коректне 

оформлення посилань, презентація - до 15 слайдів. 

 

Тематика письмових робіт 

1. Базові принципи поведінки представників публічною політики. 

2. Види взаємозв’язків у системі публічної адміністрації: підвідомчість, 

підпорядкованість (підлеглість), підконтрольність, відповідальність. 

3. Визначення конфлікту інтересів у публічній політиці. 

4. Відповідальність державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

5. Влада як основний засіб публічного адміністрування. 

6. Громадський контроль публічної адміністрації: поняття, нормативно-правове 

регулювання його здійснення. 

7. Діловий та службовий етикет у публічній політиці. 

8. Електронні адміністративні послуги та критерії оцінки якості їх надання. 

9. Етична інфраструктура публічного адміністрування. 

10. Етичні виміри службових взаємовідносин у публічному адмініструванні. 

11. Етичні засади взаємодії представників публічного адміністрування і громадян. 

12. Етичні кодекси представників публічного адміністрування. 

13. Ефективна комунікація, як засіб вирішення міжособистісних конфліктів в 

публічній адміністрації. 

14. Європейські принципи public administration : основна характеристика. 

15. Загальна характеристика освіти як об'єкту публічного адміністрування. 

16. Загальна характеристика публічного адміністрування в адміністративно 

політичній сфері. 

17. Законність та відповідальність у державному та публічному управління. 

18. Засади організації публічної адміністрації: концентрація, деконцентрація, 

централізація, децентралізація, автономія. 

19. Інфокомунікаційна влада в сучасному суспільстві (тенденції глобалізації). 

20. Компетенція органів публічної адміністрації. 

21. Комунікативна компетентність посадовця в публічній адміністрації. 

22. Комунікаційні потоки в системі публічного адміністрування. 

23. Конфлікти інтересів у професійній діяльності державних службовців: поняття та 

шляхи впровадження. 

24. Критерії оцінки та вимоги до веб-сайтів органів влади. 

25. Організаційна культура та лідерство в публічному адмініструванні. 

26. Основні засади комунікацій з громадськістю в публічній адміністрації. 

27. Основні засади структурної побудови публічної адміністрації: субординація, 

координація, реординація, співпраця. 

28. Особливості організації публічної служби в країнах ЄС. 

29. Поняття та елементи системи органів публічної адміністрації. 

30. Поняття та класифікація форм діяльності публічної адміністрації. 

31. Правові основи прийняття органами публічної адміністрації нормативних актів. 

32. Принципи та норми етичної поведінки державних службовців. 

33. Процедури з реалізації контрольно-наглядових повноважень публічної 

адміністрації. 

34. Публічне адміністрування промисловістю і агропромисловим комплексом, що 

входять до державних і недержавних структур. 

35. Публічне адміністрування фінансами та митною справою. 



36. Публічне адміністрування: поняття та основні риси. 

37. Публічне управління в суспільних об’єднаннях. 

38. Публічне управління та регіональна політика. 

39. Система органів публічного адміністрування в сфері оборони. 

40. Система органів публічного адміністрування у сфері захисту населення. 

41. Система органів публічного адміністрування у сфері здоров’я. 

42. Система органів публічного адміністрування у сфері науки. 

43. Система органів публічної адміністрації. 

44. Специфіка культури і етики в публічному адмініструванні. 

45. Структура механізму та органів публічного адміністрування. 

46. Суб’єкти публічного адміністрування економікою. 

47. Територіальна організація публічної адміністрації. 

48. Технології вироблення публічної політики. 

49. Філософія публічного адміністрування. 

50. Форми контролю громадськості за діяльністю публічної адміністрації. 

 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Дисципліна передбачає навчання із застосуванням наступних методів: метод 

наукового пізнання, метод критичного аналізу, методи оцінки і синтезу комплексних ідей, 

інтерактивні методи (робота в групах), дистанційні методи (online-сервіси), 

мультимедійний метод (презентація), діалогові методи, неімітаційні методи (проблемна 

(дискусійна) лекція, ситуаційні (дискусійно-дослідницькі) практичні завдання, дискусія, 

ситуаційні завдання), імітаційні методи (формування системного підходу до вирішення 

наукових проблем, виділення варіантів гіпотез розв’язання проблем, налагодження ділових 

та особистих контактів). 

Лекції забезпечують здобувачів вищої освіти науково-практичними матеріалами з 

основ, теорії і практики публічної політики та врядування, із загальних питань 

організаційного, нормативно-правового та інших механізмів реалізації публічної політики, 

технології цифрового врядування, презентації результатів власних аналітичних досліджень 

за тематикою дисципліни, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої 

освіти. 

На практичних заняттях формуються навички критичного мислення, здатність 

логічно, аргументовано висловлювати власні погляди з питань формування та реалізації 

публічної політики та врядування, активізації пізнавальної діяльності здобувачів за рахунок 

асоціації їх власного досвіду з предметом навчання сприяють завдання для самостійної 

роботи, виконання яких надає здобувачам вищої освіти можливість застосовувати здобуті 

теоретичні знання на практиці. 

Самостійне навчання реалізується також у підготовці до практичних занять, у 

виконанні індивідуальних завдань, у роботі з підготовки мультимедійних презентацій, що 

будуть проаналізовані, обговорені та оцінені в академічних групах. 

Під час підготовки до занять здобувачі вищої освіти розвиватимуть навички 

самостійного навчання, критичного аналізу наукової літератури та матеріалів 

інформаційних ресурсів, синтезу та аналітичного мислення. 

 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, індивідуального чи 

комбінованого контролю знань здобувачів вищої освіти під час перевірки активності на 

аудиторних заняттях (усне, письмове опитування, реферативні повідомлення, аналітичні 

записки), виконання теоретичних та практичних завдань, тестування, інтерактивної бесіди, 

ситуаційних завдань, індивідуальних практичних завдань. 

Підсумковий контроль – екзамен. 



 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточний контроль та самостійна робота ІТПЗ 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

 

Оцінка за національною шкалою практики 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

 

90 – 100 А відмінно зараховано 

82-89 В добре 

75-81 С 

64-74 D задовільно 

 60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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