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Характеристика навчальної дисципліни 

Анотація курсу: 

в т.ч. мета  

та завдання курсу 

Актуальність дисципліни обумовлена необхідністю оволодіння 

аспірантами загальнонауковими компетентностями в галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування», методологією досліджень 

та практикою вирішення актуальних проблем управління суспільним 

розвитком. 

Метою навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами вищої 
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освіти ключовими компетентностями гносеологічних, аксіологічних, 

праксеологічних аспектів  публічного управління, що дозволить 

сформувати системний науковий світогляд, професійну етику, 

переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання і 

розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші 

проблеми. 

Основні  авданн  навчальної дисципліни  

ознайомлення здобувачів вищої освіти з теоретичними та 

методологічними аспектами публічного управління та 

адміністрування як предмету наукового аналізу; 

розуміння основних концепцій, теоретичних та практичних 

проблем, принципів сучасного публічного управління для 

застосування законів, принципів, механізмів методів, технологій та 

процедур публічної влади в наукових дослідженнях та при виконанні 

функцій і повноважень суб’єкта публічного адміністрування; 

засвоєння теорії організації та поведінки в дослідженнях 

публічного управління для розробки науково обґрунтованих 

рекомендацій щодо вдосконалення публічного управління та 

адміністрування; 

дослідження пріоритетних напрямів сталого розвитку як 

детермінант публічного управління та адміністрування та впливу 

геополітики,   світових   процесів   і  міжнародної інтеграції на 

системні характеристики публічного управління та адміністрування; 

засвоєння теоретико-методологічних засад дослідження й аналізу 

публічної влади і політичного процесу;  

розуміння інноваційних, комунікативних та аксіологічних аспектів 

публічного управління управління та адміністрування. 

Компетентності та 

результати 

навчання 

 

Загальні компетентності, які формуються в процесі вивчення 

дисципліни: 

ЗК01. Здатність до формування системного наукового світогляду, 

професійної і академічної етики та загального культурного кругозору.   

ЗК02. Здатність переосмислювати наявне та створювати нове 

цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі 

соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми. 

ЗК03. Здатність вчитися, оволодівати новими знаннями, ініціювати 

дослідницько-інноваційні проекти та автономно працювати під час їх 

реалізації. 

ЗК05. Здатність налагоджувати навчально-наукову і 

міжособистісну взаємодію, співробітництво. 

 

Спеціальні компетентності, які формуються в процесі 

вивчення дисципліни: 

СК01. Здатність до оволодіння та розвитку методології наукової, 

педагогічної та управлінської діяльності.  

СК02. Здатність науково обґрунтовувати, розробляти та 

здійснювати експертизу нормативно-правових актів, аналітичних 

довідок, пропозицій, доповідей.  

СК03. Здатність здійснювати освітню діяльність, забезпечувати 

належний рівень якості наукових/навчально-методичних продуктів, 

послуг чи процесів та позитивну динаміку навчальних досягнень 

суб’єктів освітньої діяльності. 

СК04. Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично 



оцінювати стратегічні напрями розвитку на загальнодержавному, 

регіональному, місцевому та на рівні організації; розуміти цілі і 

особливості освітніх систем.  

СК06. Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких 

колективів з вирішення наукових і науково-освітніх завдань.  

СК07. Здатність розробляти та проводити комунікативні заходи 

задля забезпечення громадської підтримки прийняття управлінських 

рішень на всіх рівнях публічного управління та адміністрування.  

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення, в 

тому числі в конфліктних ситуаціях, а також з метою їх запобігання.  

СК11. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій 

щодо вирішення складних управлінських і соціальних проблем та 

вдосконалення публічного управління та адміністрування в умовах 

змін. 

Програмні результати навчання (РН) 

РН01. Знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію 

розвитку та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати теоретичні 

й практичні проблеми з публічного управління та адміністрування.  

РН03. Знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи 

наукового пізнання, закони, закономірності та принципи управління 

для розв’язання проблем публічного управління та адміністрування, 

полілогічно взаємодіяти із світовою науковою спільнотою та 

громадськістю з проблематики дослідження. 

РН05. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного 

співробітництва в професійній та освітній галузі, представляти 

широкій науковій спільноті та громадськості результати досліджень 

державною та іноземними мовами в усній та письмовій формі. 

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої 

освіти мають набути також певних соціальних навичок (soft skills): 

здатність логічно і критично мислити, здатність самостійно приймати 

рішення, креативність.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої 

освіти повинні 

знати: 

наукові концепції (теорії), термінологію, історію розвитку та 

сучасний стан наукових знань у галузі публічного управління та 

адміністрування; 

об’єкт, предмет, проблемно-тематичний простір галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування»; 

моделі та особливості трансформації публічного управління; 

відносини, процеси і взаємодію в системі публічного 

управління та адміністрування; 

закони та закономірності публічного управління; 

 методологічні аспекти публічного управління та 

адміністрування в сучасній науці; 

теорію організації та поведінки в дослідженнях публічного 

управління; 

пріоритетні напрями сталого розвитку; 

теоретико-методологічні засади дослідження й аналізу 

публічної політики та політичних процесів; 

ціннісно-гуманістична методологія прав людини; 

партисипативний механізм в публічному управлінні; 



ціннісні параметри суспільства та їх роль у публічному 

управлінні; 

уміти: 

проводити дослідження теоретико-методологічних засад 

публічного управління як цілеспрямованого впливу на стан і 

розвиток суспільних процесів; 

аналізувати доктрини, концепції, теорії управління, світові 

тенденції їх розвитку та їх вплив на розвиток публічного управління; 

ідентифікувати теоретичні й практичні проблеми з публічного 

управління та адміністрування; 

досліджувати процеси реформування публічного управління; 

досліджувати актуальні проблеми розвитку публічного 

управління в умовах децентралізації; 

оцінювати вплив   геополітики,   світових   процесів   і  

міжнародної інтеграції на сутність, властивості та інші системні 

характеристики публічного управління; 

аналізувати інноваційні аспекти публічного управління та 

адміністрування; 

оцінювати культурно-ціннісний вимір управління 

суспільством. 

застосовувати загальні та спеціальні методи наукового 

пізнання, закони, закономірності та принципи управління для 

розв’язання проблем публічного управління та адміністрування. 

Структура курсу 
 

Модуль 1. Публічне управлінн  в системі суспільних відносин  

гносеологічний аспект.  

Тема 1. Публічне управління та адміністрування як предмет 

наукового аналізу.  

Тема 2. Розвиток світової управлінської думки та її вплив на 

публічне управління.  

Тема 3. Методологічні аспекти публічного управління та 

адміністрування в сучасній науці.  

Тема 4. Дослідження закономірностей і принципів розвитку 

публічного управління та адміністрування.  

Тема 5. Теорія організації та поведінки в дослідженнях публічного 

управління.  

Модуль 2. Стратегічні напр ми ро витку публічного управлінн  

та адмініструванн   к детермінанти практичної ді льності 

публічної влади.  

Тема 6. Пріоритетні напрями сталого розвитку як детермінанта 

публічного управління та адміністрування.  

Тема 7. Вплив   геополітики,   світових   процесів   і  міжнародної 

інтеграції на системні характеристики публічного управління та 

адміністрування.  

Тема 8. Публічна влада і політичний процес: теоретико-

методологічні засади дослідження й аналізу.  

Тема 9. Актуальні проблеми розвитку публічного управління в 

умовах децентралізації як предмет наукового дискурсу. 

Модуль 3. Науковий аналі  інноваційних, комунікативних та 

аксіологічних аспектів публічного управлінн  управлінн  та 

адмініструванн  

Тема 10. Методологічні засади інноваційних аспектів публічного 

управління та адміністрування.  



Тема 11. Науково-методичне обґрунтування  інструментів 

взаємодії та комунікації публічної влади і громадськості.  

Тема 12. Дослідження аксіологічних аспектів публічного 

управління та адміністрування. 

Години 

л/с 

Тема Результати навчання Завдання 

2\2 Тема 1. 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

як предмет 

наукового 

аналізу  

Знати: 

Феномен управління: природа та 

сутність.  

Управління як соціальне явище. 

Гносеологічний вимір феномену 

публічного управління. 

Поняття «публічне управління та 

адміністрування».  

Галузь знань «Публічне 

управління та адміністрування»: 

об’єкт, предмет, проблемно-

тематичний простір.  

Публічна влада і управління. 

Моделі публічного управління..  

Відносини, процеси і взаємодія в 

системі публічного управління 

та адміністрування  

Особливості трансформації 

публічного управління.  

Актуальні теоретичні й 

практичні проблеми публічного 

управління та адміністрування 

як предмет наукових досліджень. 

Вивчити самостійно: 

Понятійно-категоріальний 

апарат галузі знань  

«Публічне управління та 

адміністрування». 

Предметна область теорії 

публічного управління.  

Суб’єкти та об’єкти 

публічного управління 

Система публічного 

управління: поняття і 

структура.  

Політичний і  

адміністративний аспекти 

публічного управління.  

Інструменти вироблення і 

реалізації публічного 

управління. 

-/2 Тема 2. 

Розвиток 

світової 

управлінської 

думки та 

методологія 

дослідження 

публічного 

управління та 

адміністрування 

Знати: 

Джерела ідей управління 

суспільством і країною.  

Наукові теорії та школи 

публічного управління ХХ ст.: 

класична школа, школа 

людських стосунків, школа 

«соціології організацій», школа 

«суспільного вибору», 

когнітивний підхід. 

Розвиток ідей публічного 

управління у першій половині 

ХХ сторіччя. 

Розвиток теорії та практики 

управління суспільством і 

країною у другій половині XX 

століття: системний метод для 

вирішення управлінських задач; 

організація як відкрита система; 

застосування структурно-

функціонального аналізу в 

управлінській практиці; 

психологічний, соціально-

Вивчити самостійно: 

Формування та розвиток 

теорій управління 

суспільством і країною.   

Принципи публічної сфери 

за В.Вільсоном. М.Вебер 

про основні принципи 

бюрократичних систем.  

Публічне управління в 

контексті неокласичної 

теорії. Концепція 

раціонального вибору та 

«новий менеджеризм».   

Принцип транспарентності 

публічного управління. 



інженерний, гуманітарний 

підходи в управлінні.  

Концепції управління в 

постіндустріальному, 

інформаційному суспільстві. 

Новий державний менеджмент 

як модель публічного 

адміністрування: основні риси.  

Концепція «належного 

управління»: сутність, 

принципи.  

2/2 Тема 3. 

Методологічні 

аспекти 

публічного 

управління та 

адміністрування 

в сучасній науці 

Знати: 

Парадигми публічного 

управління. Цілі публічного 

управління та адміністрування. 

Поняття наукового дослідження 

з публічного управління.  

Методологічні підходи до 

публічного управління.  

Особливості наукової 

реконструкції публічно-

управлінського процесу.  

 Застосування сучасних методів 

дослідження, методологічний 

інструментарій наукових 

досліджень у галузі «Публічне 

управління та адміністрування».  

Системний, ситуаційний, 

синергетичний підходи до 

дослідження публічних процесів.  

Основні етапи та специфіка 

логіко-теоретичної реконструкції 

соціально-політичних та 

адміністративно-управлінських 

процесів.  

Становлення і розвиток 

методології публічного 

управління в Україні 

Вивчити самостійно: 

Зміст та основні складові 

предметної області 

публічного управління.  

Основні ознаки, види та 

моделі публічного 

управління.  

Когнітивне моделювання як 

спосіб проведення 

системного аналізу 

ситуації, синтезу сценаріїв 

управління її розвитком.  

Рефлексивне управління як 

спосіб формування уявлень 

суб’єктів про ситуацію з 

використанням 

інституціональних, 

мотиваційних, 

інформаційних методів 

управління.  

-/4 Тема 4. 

Дослідження 

закономірностей 

і принципів 

розвитку 

публічного 

управління та 

адміністрування.  

Знати: 

Взаємозв’язок законів, 

закономірностей та принципів 

публічного управління.  

Закони та закономірності 

публічного управління. 

Основні підходи до формування 

принципів публічного 

управління.  

Принцип централізації та 

децентралізації публічного 

управління.  

Принцип концентрації та 

деконцентрації публічного 

Вивчити самостійно: 

Принципи  європейського  

врядування.  

Форми децентралізації: 

адміністративна, політична, 

фіскальна, економічна.  



управління (сутність та 

значення). 

2/2 Тема 5. Теорія 

організації та 

поведінки в 

дослідженнях 

публічного 

управління 

Знати: 

Сутність, роль та місце теорії 

організації в системі наукових 

знань галузі «Публічне 

управління та адміністрування».  

Основні теорії та моделі 

організації.  

Сучасна організаційна 

парадигма.  

Створення ефективної 

організації та розподіл 

повноважень, обов’язків і 

відповідальності між 

структурними ланками 

організації  

Критерії ефективної діяльності 

організації. 

Дослідження методів і способів 

моделювання управлінських 

процесів і систем. 

Дослідження управління 

поведінкою та змінами і 

нововведеннями у організації.  

Організаційні комунікації. 

Основні моделі та типи 

організаційних комунікацій.  

Організаційна культура. Основні 

моделі та типи культури 

організації.  

Вивчити самостійно: 

Еволюційний розвиток 

теорії організації: класична 

та бюрократична теорії, 

теорії організаційної 

поведінки, теорія 

організаційного потенціалу 

та теорія інститутів, 

ресурсна та еволюційна 

теорії організації.  

Внутрішнє і зовнішнє 

середовище організаційної 

системи. Основні закони 

діяльності та життєвий 

цикл організації. 

Особливості поведінки 

людей в економічній та 

політичній сферах. 

Імідж та репутація як 

особливі ресурси 

організації. Методи 

підтримки організаційної 

культури. 

-/4 Тема 6. 

Пріоритетні 

напрями сталого 

розвитку як 

детермінанта 

публічного 

управління та 

адміністрування 

Знати: 

Сталий розвиток у контексті 

суспільно-економічних проблем 

ХХІ століття.  

Соціальна складова сталого 

розвитку.  

Інституційно-правові засади 

сталого розвитку в Україні.  

Цілі сталого розвитку 2030. 

Україна. 

Інноваційні домінанти сталого 

розвитку України.  

Концепт вирішення суспільних 

проблем сталого розвитку. 

Вивчити самостійно: 

Раціональне використання 

природних ресурсів як 

базова детермінанта 

сталого розвитку. 

Реалізація екологічної 

політики в системі 

забезпечення сталого 

розвитку України. 

2/4 Тема 7. Вплив   

геополітики,   

світових   

процесів   і  

міжнародної 

інтеграції на 

системні 

Знати: 

Глобальна інтеграція як нова 

форма суспільного розвитку та її 

вплив на публічне врядування.  

 Глобальні проблеми та моделі 

глобального управління. 

Міжнародні організації як 

Вивчити самостійно: 

Проблеми політичної 

взаємодії держав на 

міжнародній арені.  

Розвиток систем управління 

на рівні наддержавних 

регіональних об’єднань.  



характеристики 

публічного 

управління та 

адміністрування 

суб’єкти глобального 

управління. 

Зміна ролі та функцій держави у 

глобалізованому світі.  

Вплив глобалізаційних процесів 

на діяльність національної 

держави.  

Актуальні тренди публічного 

управління: Україна та світ.  

Переформатування 

євроінтеграційних процесів: 

перспективи асоціації Україна - 

ЄС.  

Можливі шляхи адаптації 

України до нових форматів 

розвитку євроінтеграції та 

стратегічного партнерства. 

Роль транснаціональних 

корпорацій у глобальному 

управлінні. 

Державний суверенітет в 

умовах глобалізації. 

Сценарії подальшого 

розвитку ЄС. 

-/4 Тема 8. 

Публічна влада і 

політичний 

процес: 

теоретико-

методологічні 

засади 

дослідження й 

аналізу 

Знати: 

Держава як суб’єкт управління 

суспільними процесами: 

принципи,  механізми, функції..  

Механізми і моделі модернізації 

державного управління.  

Предметно-практичне значення 

публічної політики.  

Теоретико-методологічні 

аспекти дослідження феномену 

публічної політики.  

Дослідження та аналіз сутності, 

типів і видів, змісту й принципів 

публічної політики як 

суспільного феномену. 

Дослідження закономірностей, 

особливостей, тенденцій, 

процесів та інститутів 

вироблення публічної політики.  

Порівняльний аналіз варіантів 

публічної політики, дослідження 

суб’єктів й середовища 

вироблення державної і місцевої 

політики.  

Політичні мережі в системі 

публічного управління  

Вивчити самостійно: 

Форми держави як основні 

детермінанти формування 

моделі публічного 

управління.  

Сучасні системи 

державного управління в 

країнах світу.  

Державна влада в Україні: 

сутність, форми, 

особливості. 

Особливості публічної 

політики, її зміст та 

функції.  

Суспільна довіра як основа 

легітимності влади. 

Процеси прийняття 

політико-управлінських 

рішень  

-/4 Тема 9. 

Актуальні 

проблеми 

розвитку 

публічного 

управління в 

умовах 

децентралізації 

як предмет 

Знати: 

Децентралізація публічного 

управління як принцип 

організації та функціонування 

публічної влади.  

Дослідження закономірностей і 

головних трендів розвитку 

регіонів  в умовах глобалізації та 

інтеграції.  

Вивчити самостійно: 

Ключові принципи 

політики просторового і 

регіонального  розвитку в 

Євросоюзі. Європейська 

хартія регіонального 

самоврядування. 

Перспективи регіонального 

розвитку в Україні. 



наукового 

дискурсу. 

Поняття муніципальної 

публічної влади і місцевого 

самоврядування. Роль місцевого 

самоврядування в контексті 

децентралізації влади та 

публічного адміністрування. 

Моделі місцевого 

самоврядування в ЄС.  

Європейські принципи місцевого 

самоврядування.  

Європейська хартія місцевого 

самоврядування. 

Принципи публічного 

управління на муніципальному 

рівні.  

Засоби реалізації принципів 

публічного управління на 

муніципальному рівні. 

Інститути безпосередньої 

демократії в місцевому 

самоврядуванні.  

 

Державна стратегія 

регіонального розвитку 

України. 

Декларація про 

рамкові критерії Ради 

Європи щодо регіональної 

демократії. Декларація про 

дії уряду щодо усунення 

перешкод на шляху 

розвитку транскордонного 

співробітництва, 

включаючи підписання 

протоколу № 3 до 

Мадридської рамкової 

конвенції. 

-/2 Тема 10. 

Методологічні 

засади 

інноваційних 

аспектів 

публічного 

управління та 

адміністрування. 

Знати: 

Теорія інноватики та її сучасні 

концепції в публічному 

управлінні. Технологічні уклади 

та вплив Індустрії 4,0 на 

управлінські процеси. 

Методологічні основи 

інформаційно-аналітичного 

забезпечення публічного 

управління  

Концептуальні засади 

електронного урядування та е-

демократії, діджиталізація 

сучасних управлінських 

процесів. 

Місце та роль прогнозування в 

публічній політиці та управлінні.  

Цифрова трансформація 

наукової комунікації у сфері 

публічного управління та 

адміністрування. 

Вивчити самостійно: 

Управління інноваціями як 

сукупність принципів, 

методів і форм управління 

інноваційними процесами й 

інноваційною діяльністю.  

Особливості прийняття 

публічно-управлінських 

рішень в управлінні 

інноваціями.  

 

-/4 Тема 11. 

Науково-

методичне 

обґрунтування  

інструментів 

взаємодії та 

комунікації 

публічної влади 

і громадськості 

Знати: 

Дослідження громадянського 

суспільства як сфери 

формування єдиного комплексу 

цінностей та відносин.  

Дослідження проблеми захисту 

прав людей як основа 

політичного управління.  

Ціннісно-гуманістична 

Вивчити самостійно: 

Соціальна інтеграція через 

громадянське суспільство.  

Цінності демократії як 

складова громадянського 

суспільства. 

Відкритість публічного 

управління як основна 

умова участі громадян у 



методологія прав людини. 

Діалогова взаємодія влади та 

громадськості в процесі 

демократизації та трансформації 

публічного управління.  

Транспарентність діяльності 

органів державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування, перешкоди на 

шляху відкритості управління. 

Дослідження партисипативного 

механізму в публічному 

управлінні:  сутність, основні 

моделі.  

формуванні публічної 

політики. 

 

2/4 Тема 12. 

Дослідження 

аксіологічних 

аспектів 

публічного 

управління та 

адміністрування 

Знати: 

Ціннісні параметри суспільства 

та їх роль у публічному 

управлінні.  

Поняття цінностей та суспільно-

ціннісні фактори демократизації 

та гуманізації системи 

управління.  

Основний зміст і напрями 

аксіологічних досліджень 

соціально-ціннісних засад у 

сучасній науці. 

Моральні засади 

трансформаційних процесів в 

Україні.  

Культурно-ціннісний вимір 

управління суспільством. 

Вивчити самостійно: 

Еволюція соціально-

ціннісних поглядів у теорії 

та практиці управління. 

Особливості еволюції 

ціннісних засад буття 

сучасного українського 

суспільства. 

Місце дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої 

освіти Місце 

дисципліни в освітній 

траєкторії здобувача 

вищої освіти 

Дисципліна інтегрує відповідно до свого предмету 

знання з іншими галузями знань: філософських, 

соціологічних, психологічних, економічних наук 

тощо. Перелік дисциплін, вивчення яких передує 

дисципліні: Філософія освіти і методологія наукових 

досліджень.  

Перелік дисциплін, для вивчення яких обов’язкове 

знання даної дисципліни: Правова регламентація 

публічного управління та адміністрування. 

Комунікативне забезпечення публічного управління 

та адміністрування. Стратегічне планування та 

управління змінами в публічному управлінні. 

Демократизація механізмів публічного управління та 

адміністрування.  

                                             Розширена інформація 

Методи, технології навчання 

та викладання 
Дисципліна передбачає навчання із застосуванням наступних 

методів: наукового пізнання, критичного аналізу, оцінки і 

синтезу комплексних ідей, інтерактивних, дистанційних, 

мультимедійних, діалогових, проєктних, неімітаційних 



(проблемна лекція, дискусія, ситуаційні практичні завдання), 

імітаційних (формування системного підходу до вирішення 

наукових проблем, виділення варіантів гіпотез розв’язання 

проблем, аналіз і прийняття рішень для стимуляції 

аналітичного мислення здобувачів вищої освіти, налагодження 

ділових та особистих контактів  

Для активізації процесу навчання в ході вивчення 

дисципліни застосовуються такі навчальні технології та 

засоби: 

 на лекці х чітко та зрозуміло структурується 

матеріал; зосереджується увага на проблемних питаннях; 

наводяться конкретні приклади практичного застосування 

отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду 

вирішення окремих проблем; заохочуються аспіранти до 

критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного 

конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, 

таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби 

навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо; 

 на семінарських  ан тт х запроваджуються різні 

навчальні технології: семінар-розгорнута бесіда, обговорення 

проблем, дискусії; семінар-вирішення ситуаційних вправ; 

семінар-розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; 

кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в 

малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального 

супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та 

групове опитування; перехресна перевірка завдань з 

наступною аргументацією виставленої оцінки тощо. 

 самостійне навчанн  реалізується у підготовці до 

практичних занять, у виконанні індивідуальних творчих 

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 інформаційних матеріалів, 

синтезу та аналітичного мислення. 

Обов’язковими елементами активізації навчальної 

роботи аспірантів є чіткий контроль відвідування занять, 

заохочення навчальної активності, справедлива диференціація 

оцінок. 

Засоби навчання Мультимедійна апаратура, екран, бібліотечні фонди, 

проектор, фліпчарт. 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсової роботи, 

практики 

для заліку 

90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

1-59 Незадовільно не зараховано 
 

Дедлайни та 

перескладання 

Перездача та повторне вивчення дисципліни здійснюється 

відповідно до Положення про організацію освітнього процесу 

в ДЗВО «УМО» Режим доступу: http://umo.edu.ua/normativni-

dokumenti4 

Правила академічної 

доброчесності 

Визначаються «Положенням про академічну доброчесність у 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Режим доступу: 

http://umo.edu.ua/vnutrishni-normativni-dokumenti 

Навчання здобувачів 

вищої світи з 

особливими 

потребами 

Організація навчальної діяльності з особами, які мають 

особливі потреби, здійснюється відповідно до вимог 

безбар’єрного доступу та універсального дизайну. 

Правила отримання 

зворотної інформації 

про дисципліну 

Анкети та результати  зворотнього зв’язку: 

http://umo.edu.ua/anketi-ta-rezuljtati- zvorotnjogho-zvjaku 

 

 

Завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту 

доктор наук з державного управління, доцент    Є. Г. Карташов 

 

 

 

Гарант освітньої програми,  

доктор наук з державного управління, професор    О.В. Алейнікова 

 

 

Лектор, 

доктор наук з державного управління, професор    Н. Г. Діденко  

 

http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4
http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4
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