
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ 
Кафедра публічного управління і проектного менеджменту

ДЕМОКРАТІЯ ТА НАЛЕЖНЕ ВРЯДУВАННЯ В 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

(дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти)

Рівень вищої освіти:
• другий (магістерський)
• третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: без обмежень 
Спеціальність: без обмежень 
Освітньо-наукова програма: без обмежень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою ННІМП ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти»

РОБОЧА ПРОГРАМА 
навчальної дисципліни

Київ



Робоча програма навчальної дисципліни «Демократія та належне 
врядування в зарубіжних країнах» дисципліна вільного вибору здобувачів 
вищої освіти складена відповідно до навчальних планів освітньо-наукових / 
освітньо-професійних програм Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Автор-укладач робочої програми
Н. Г. Діденко, доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри 
публічного управління і проектного менеджменту 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

(протокол № 01 від 09 вересня 2020 р.)

Затверджено Вченою радою
Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
(протокол N° 7 від 10 вересня 2020 р.)

©Діденко Н.Г., 2020 р.
© ДЗВО «УМО», 2020 рік



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Г алузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, освітній ступінь

Характеристика навчальної 
дисципліни

Кількість 
кредитів 
відповідно до 
ЕСТ8 -3

Галузь знань:
без обмежень

Спеціальність:
без обмежень

Освітньо-наукова програма:
без обмежень

заочна форма навчання

Навчальна дисципліна вільного 
вибору здобувачів вищої освіти

Рік підготовки

1

Загальна 
кількість годин -  
90

Рівень вищої освіти:
• другий (магістерський)
• третій (освітньо-науковий)

Семестр
1

Лекції

10

Семінари, практичні

20

Самостійна робота

60
Форма контролю

залік

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів наукових 
знань щодо глобального управління та сучасних трендів публічного 
управління, демократизації суспільних процесів, теорії та практики 
демократії та належного врядування у зарубіжних країнах для використання 
у наукових дослідженнях з публічного управління та адміністрування та у 
практичній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Демократія та 
належне врядування в зарубіжних країнах» є:

опанування знаннями з глобального управління та демократизації 
суспільства, основних моделей державного управління та належного 
врядування в зарубіжних країнах, інституціонального та політичного устрою, 
реформування системи публічного управління та місцевого самоврядування,

оволодіння теорією та практикою демократії,
розуміння сучасних трендів публічного управління у провідних країнах

світу.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають 

загальних компетентностей та soft skills:



Аналіз та синтез Здатність до формування системного наукового 
світогляду, загального культурного кругозору.

Креативність. Здатність переосмислювати наявне та створювати нове 
цілісне знання.

Здатність логічно і критично мислити. Здатність розв’язувати значущі 
проблеми у сфері управління..

Співпраця в команді задля досягнення спільної мети. Здатність 
налагоджувати навчально-наукову і міжособистісну взаємодію, 
співробітництво

Презентаційні навички. Здатність презентувати результати досліджень 
на всіх рівнях.

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі здатні набути 
певних фахових компетентностей, що стосуються здатності приймати 
обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції, розробки науково обґрунтованих рекомендацій 
щодо вирішення складних управлінських і соціальних проблем та 
вдосконалення публічного управління та адміністрування в умовах змін.

Основними організаційними формами вивчення навчальної дисципліни 
є: лекції, практичні заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних 
завдань, контрольні заходи.

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви тем Кількість годин
Заочна форма

всього лекції практичні СР
Модуль 1. Глобальне управління та демократія в сучасному глобалізованому

світі
Тема 1. Глобальна політика та 
глобальне управління в сучасному світі

10 2 2 6

Тема 2. Глобальні тренди публічного 
управління

8 2 6

Тема 3. Демократія в сучасному 
глобалізованому світі

10 2 2 6

Модуль 3. Система демократії та належного врядування в ЄС
Тема 4. Захист прав людини як основа 
політичного управління в ЄС.

10 2 2 6

Тема 5. Економічна інтеграція та 
фінансове регулювання в ЄС.

8 2 6

Тема 6. Основні напрямки 
Європейської соціальної політики та 
соціального прогресу.

8 2 6

Тема 7. Європейське управління у 
сфері освіти, професійної підготовки та

8 2 6



молоді.
Модуль 3. Демократія та врядування в США, Канаді, Японії, Китаї

Тема 8. Публічне управління та 
демократія в США та Канаді

10 2 2 6

Тема 9. Публічне управління в Японії 8 2 6
Тема 10. Особливості державного 
управління в Китаї.

10 2 2 6

Разом 90 10 20 60

4.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з 3 змістових модулів та наступних тем:
Модуль 1. Глобальне управління та демократія в сучасному глобалізованому

світі
Тема 1. Глобальна політика та глобальне управління в сучасному світі

Глобалізація світу як об’єктивне історичне явище і процес. 
Економічний аспект глобалізації. Трансформація політичних і культурних 
інститутів.

Поняття та сутність глобального управління. Параметри глобального 
управління: участь у ньому різноманітних акторів, відсутність ієрархії між 
учасниками відносин управлінської сфери, множинність форм і методів 
взаємодії між ними, досягнення згоди між учасниками шляхом використання 
демократичних процедур.

Глобальні проблеми та моделі глобального управління.
Міжнародні організації як суб’єкти глобального управління. 

Класифікація міжнародних організацій. Основні функції міжнародних 
організацій у процесах глобального управління.

Роль транснаціональних корпорацій у глобальному управлінні.
Глобальне громадянське суспільство як ідея та інститут публічної 

політики. Світовий альянс громадської участі (СІУІСиЗ). Кодекс 
рекомендованої практики громадської участі в процесі ухвалення рішень 
(Рада Європи).

Тема 2. Глобальні тренди публічного управління 
Перехід до Індустрії 4,0 як нова парадигма публічного управління.
Нові тенденції публічного управління в глобалізованому світі. Зміна 

ролі та функцій держави у глобалізованому світі.
Нова конструкція національної влади і управління Зростання 

державного протекціонізму. Державний суверенітет в умовах глобалізації. 
Зростаючий вплив популістських сил. Посилення агресивності зовнішньої 
політики окремих країн, насамперед Росії, Північної Кореї та Ірану. 
Поширення євроскептичних, лівих, націоналістичних настроїв в країнах ЄС.

Зростання участі громадян у прийнятті управлінських рішень. 
Комунікативне середовище публічної сфери в опНпе-просторі.



Формування нової управлінської еліти -  меритократії.
Інституційні засади політики національної безпеки в глобальному 

контексті

Тема 3. Демократія в сучасному глобалізованому світі
Поняття демократії та демократизації. С.Хантінгтон «Третя хвиля 

демократизації в кінці ХХ століття». С.Хантінгтон про моделі переходу від 
авторитаризму до демократії.

Розвиток демократії та громадянське суспільство. Функції 
громадянського суспільства. Система державно-громадянського управління.

Четверта хвиля демократизації як новий етап у глобальному переході 
до демократії.

Концепції демократії у глобальному світі: деліберативної демократії, 
агностичної демократії, громадсько-асоціативної демократії.

Тема 4. Захист прав людини як основа політичного управління в ЄС
Європейські інструменти сприяння демократії та правам людини. 

Хартія Європейського Союзу про права людини. Європейська Конвенція з 
прав людини (ЄКПЛ). Європейський Суд з прав людини (ЄСПЛ).

Європейська соціальна хартія 1961 р. Декларація основних прав і 
свобод 1989 р. Хартія основних соціальних прав працівників 1989 р. Єдиний 
європейський акт.

Європейський простір свободи, безпеки й правопорядку (ЄПСБП). 
створення міжурядової групи ТРЕВІ. Шенгенська угода та Шенгенська 
конвенція. Європейський комітет у справах боротьби з наркотиками. 
Спеціальна група з проблем міграції. Європейське бюро судової співпраці 
(Євроюст).

Європейський інструмент з питань демократії та прав людини (ЄІДПЛ. 
Правозахисні структури країн ЄС.

Правові та інституційні засади належного врядування в ЄС. 
Європейський адміністративний простір. Стандарти публічної служби в 
Європейському Союзі.

Моделі публічного управління та місцевого самоврядування в країнах 
ЄС. Структурно-функціональні та муніципальні реформи.

Європейська політика проти дискримінації.

Тема 5. Економічна інтеграція та фінансове регулювання в ЄС
Основні аспекти економічної інтеграції в ЄС: європейська економічна 

зона, економічний і валютний союз, митний союз, бюджет ЄС.
Формуванню єдиного ринку телекомунікацій, розвитку інформаційно- 

комунікаційної сфери, уніфікації регуляторних вимог, сприяння конкуренції.
Нові технологічні можливості для промисловості та цифровізація 

бізнес-процесів і виробництва.
Правила надання державної рамкової допомоги на науку та інновації, а 

також правила державних закупівель.



Бюджет Європейського Союзу.
Спільні економічні політики ЄС: Європейський фонд стабілізації, 

Енергетична Хартія, діяльність Європейського банку реконструкції та 
розвитку.

Свобода підприємницької діяльності і підтримка бізнесу в ЄС. 
«Європейська мережа підприємств» (Enterprise Europe Network,EEN), 
Програма Eurostars.

Довгострокова Стратегія «Глобальна Європа 2050».

Тема 6. Основні напрямки Європейської соціальної політики та
соціального прогресу

Особливості європейської соціальної інтеграції. Європейська соціальна 
модель (Eurpean Social Model). Соціальна хартія (Social Charter). Хартія 
Співтовариства про основні соціальні права працівників

Соціальне партнерство і діалог в ЄС.
Спільна європейська соціальна політика і стратегія зайнятості в ЄС: 

страхування від суспільних ризиків; допомога соціально незахищеним 
громадянам; перерозподіл доходів. Фінансові джерела розв’язання
соціальних проблем

Поліпшення якості життя громадян в ЄС. Соціальний захист в ЄС 
Соціальна відповідальність бізнесу в ЄС. Ринок праці в ЄС. Вільне 
переміщення робочої сили в ЄС.

Соціальний захист трудящих-мігрантів країн-членів ЄС. Імміграційна 
політика ЄС по відношенню до громадян країн, які не входять в Спільноту.

Політика і стратегія зайнятості в ЄС. Боротьба з безробіттям в ЄС.
Діяльність Європейського соціального фонду.
Європейська політика дій проти соціальної ізоляції громадян, бідності.

Тема 7. Європейське управління у  сфері освіти, професійної підготовки
та молоді

Пріоритети ЄС у сфері освіти та молодіжної політики. Моделі 
управління освітою в країнах ЄС. Болонський процес і формування 
Загальноєвропейського простору вищої освіти (ЕНЕА). Мобільність у сфері 
освіти та професійної підготовки. Визнання дипломів: диплом і його функції

Європейські освітні програми. Концепція освіти протягом всього життя 
(LLL) як пріоритетна у сфері європейської освіти.

Розвиток молодіжної політики в ЄС. Спільні елементи молодіжної 
політики ЄС. Програми для молоді в ЄС. Організація студентського
самоврядування в європейських країнах.

Тема 8. Публічне управління та демократія в США та Канаді
Особливості американської моделі демократичної системи. Розподіл 

владних повноважень між рівнями влади. Основні принципи системи 
державного управління.



Американська демократія Прозорість та відкритість адміністративної 
діяльності в США.

Особливості демократичної системи в Канаді. Сфери компетенції 
органів влади федерального та місцевого рівня.

Реформування публічного управління в США і Канаді. Американська 
модель реформування публічного управління як створення управління 
заново: децентралізація, контракти та розвиток партнерства. Реформування 
державного управління в Канаді.

Місцеве самоврядування в США і Канаді.

Тема 9. Публічне управління в Японії
Система публічного управління в Японії. Роль держави в економічних 

процесах. Центральна роль в управлінні державою бюрократичної еліти.
Адміністративна реформа в Японії: гнучкі схеми надання послуг та 

налагодження механізмів співпраці і взаємодії з приватним та громадським 
секторами; комерціалізація деяких адміністративних послуг і делегування 
процедур їхнього виробництва й надання неприбутковим організаціям; 
передача частини управлінських повноважень у приватний сектор та від 
центрального уряду до органів самоврядування; реструктуризація 
центральних органів виконавчої влади.

Особливості місцевого самоврядування та децентралізації в Японії.
Японська пряма демократія.

Тема 10. Особливості державного управління в Китаї
Модернізація політичних та соціально-економічних процесів в Китаї. 

Індустріалізація, інформатизація, зростання інвестицій та рівня освіченості 
людських ресурсів як шляхи комплексного оновлення соціально-економічної 
системи та «китайського дива».

Збалансування економічних та зовнішньоекономічних суперечностей 
як методологічний принцип для модернізаційної політики Китаю.

Політична стабільність на основі «чотирьох незмінностей»: незмінність 
курсу на модернізацію, проведення політики відкритості, реформування 
економічної та політичної систем, об’єднання Китаю за формулою «одна 
держава -  два устрої».

Вплив модернізації на систему державного управління в Китаї. Основні 
напрями державного управління модернізаційними процесами.

Державна політика побудови гармонійного суспільства.
Підвищення відкритості адміністративної діяльності - спеціальна 

система плюралізації.
Політико-адміністративні реформи в Китаї. Концепція «Один пояс, 

один шлях».
Система соціального контролю за громадянами. «Планування 

структури системи соціальних кредитів».



5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

№ Назва теми Зміст
К-ть

годин
1 Тема 1. Глобальна 

політика та глобальне 
управління в 
сучасному світі

1. Які аспекти глобалізації 
спостерігаються у сучасному 
світі?
2. Наведіть приклади 
військових, політичних, 
економічних, соцієтальних, 
екологічних загроз в глобальному 
світі.
3. Дайте характеристику 
ліберального інтернаціоналізму; 
радикального республіканізму; 
космополітичної демократії.
4. Дайте характеристику 
міжнародних організацій, які є 
найбільш впливовими суб’єктами 
глобального управління

6

2 Тема 2. Глобальні 
тренди публічного 
управління

1. Дайте характеристику переходу 
до Індустрії 4,0 як нової 
парадигми публічного управління.
2. Які прогнози світового 
розвитку до 2035 р. презентовані 
на Всесвітньому економічному 
форумі в Давосі, як це вплине на 
публічне управління?
3. Охарактеризуйте комунікативне 
середовище публічної сфери в 
опіїпе-просторі.
4. Дайте характеристику 
державного суверенітету в умовах 
глобалізації.

6

3 Тема 3. Демократія в 
сучасному
глобалізованому світі

1. Які характеристики 
процесу розвитку демократії у 
сучасному світі?
2. Який зв'язок між 
розвитком демократії та 
громадянським суспільством?
3. Які загрози існують щодо 
демократичних інституцій

6



4 Тема 4. Захист прав 
людини як основа 
політичного 
управління в ЄС.

1. Охарактеризуйте 
адміністративні реформи в 
країнах ЄС.
2. Які європейські інструменти 
сприяння демократії та правам 
людини є найбільш ефективними 
в ЄС
3. В чому полягає європейська 
політика дій проти тероризму

6

5 Тема 5. Економічна 
інтеграція та 
фінансове 
регулювання в ЄС.

1. Яка співпраця здійснюється 
Україною з Європейським банком 
реконструкції і розвитку?
2. Дайте характеристику 
свободи підприємницької 
діяльності в ЄС. Яку підтримку має 
бізнес в ЄС?

6

6 Тема 6. Основні 
напрямки 
Європейської 
соціальної політики та 
соціального прогресу

1 .Якими є стандарти якості життя в 
Європі? Наведіть приклади.
2. Охарактеризуйте соціальну 
відповідальність бізнесу в країнах 
ЄС.
3. Охарактеризуйте політику і 
стратегію зайнятості в ЄС.

6

7 Тема 7. Європейське 
управління у сфері 
освіти, професійної 
підготовки та молоді.

1. Поясніть, чому «освіта 
впродовж всього життя» (LLL) 
виступає як пріоритет ЄС у сфері 
освіти?
2. Які європейські освітні 
програми є доступними для 
українських студентів та 
науковців
3. Якими ви бачите перспективи 
розвитку освіти в Україні в 
рамках Європейського простору 
вищої освіти?

6

8 Тема 8. Публічне 
управління та 
демократія в США та 
Канаді

1. Наведіть приклади 
запровадження чіткого балансу 
«стримувань та противаг» в США.
2. Дайте характеристику 
ступеневої системи влади у США.
3. Чому Канада має репутацію 
країни, яка має одну з найбільш 
ефективних моделей державного 
управління?

6

9 Тема 9. Публічне 1.Яку роль мало державне 6



управління в Японії програмування в управлінні 
країною?
2. Охарактеризуйте роль в 
управлінні державою 
бюрократичної еліти.
3. Дайте характеристику 
японської бюрократії.
4. Чому рівень корупції, що є 
важливим показником 
ефективності управління, в Японії 
є одним з найнижчих у світі?

10 Тема 10. Особливості 
державного 
управління в Китаї.

1. Які основні напрями сучасних 
політико-адміністративних 
реформ у Китаї?
2. Які зміни відбулися в 
китайській системі державної 
служби?
3. В чому полягає сутність 
проекту «Один пояс, один шлях»
4. Яка роль соціального рейтингу 
для життя кожного громадянина 
КНР?

6

Разом 60

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1 .Підготуйте есе або презентацію про досвід окремої країни (за Вашим 
вибором) щодо розвитку демократії та належного врядування.

Визначте, що з практики цієї країни Ви вважаєте варто запроваджувати 
в Україні та яким чином.

Основні вимоги: критичний та креативний аналіз, для якого 
необхідним є порівняння існуючих точок зору, висвітлення актуальної 
інформації та обґрунтування власної позиції.

Обсяг есе -  до 5 стор., презентації -  до 15 слайдів.

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

на лекціях 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 практичних заняттях 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 навчання 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.

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль: опитування під час практичних занять, оцінка 
якості доповідей, співдоповідей та рефератів, оцінка виконання проектних 
завдань, виконання і захист ІНДЗ.

Підсумковий контроль -  залік.
Розподіл балів для оцінювання результатів навчання

Поточне оцінювання та самостійна робота ІЗ Сума
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20 100

Якість засвоєння змістових модулів оцінюється за бально-рейтинговою 
шкалою (національною і шкалою ECTS).

Шкала оцінювання
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової 

роботи, практики для заліку

90-100 відмінно
Зараховано74-89 Добре

60-73 задовільно
1-59 незадовільно не зараховано
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