
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ» 

 

 

 

Ступінь: магістр 

Кількість кредитів ECTS 5 

 

 

 

 

Розробник:  Приймак Н.С.. 

доцент, д.е.н. 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 навчальний рік 



1. Опис начальної дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності")  / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова для студентів 

спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» 

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість змістових модулів 2 

Лекції, годин 28/8 

Практичні / семінарські, годин 28/8 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 94/134 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 4,0 

самостійної роботи студента 6,7 

Вид контролю залік 

 
2. Програма дисципліни 

 

Ціль – оволодіння теоретичними знаннями з питань реалізації публічної 

політики та публічного управління, а також набуття практичних вмінь і навичок 

щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в 

управлінні суб’єктами публічної сфери в умовах соціально-економічних 

трансформацій та розвитку громадянського суспільства. 

Завдання: узагальнення теоретичних аспектів розробки публічної 

політики та публічного управління; вивчення базових законів, закономірностей 

та принципів публічної політики та публічного  управління; вивчення ролі та 

значення громадськості та формування громадянського суспільства у розробці 

публічної політики та реалізації публічного управління; вивчення інституційних 

основ публічної влади в Україні; формування системи знань щодо реалізації 

публічної влади та публічної політики на місцевому рівні; вивчення 

особливостей української моделі публічного управління та її впливу на процеси 

формування громадянського суспільства та політичні процеси в державі; 

формування системи знань щодо середовища вироблення публічної політики та 

правового регулювання публічного управління; формування навичок розробки 

та реалізації управлінських рішень, які належать до публічної сфери; вивчення 

сутності управлінських актів та формування навичок реалізації процедур у 

публічній сфері; вивчення особливостей публічного контролю та моніторингу 

публічної політики. 

Предмет: процеси управління у публічній сфері та їх особливості. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1.  Публічна політика та управління: теоретичний та прикладний аспекти. 



Тема 2. Базові закони, закономірності та принципи публічної політики та 

публічного  управління. 

Тема 3. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічної 

політики та публічного управління. 

Тема 4. Інститут політичної влади в Україні. 

Тема 5. Публічне управління та публічна політика на місцевому рівні. 

Тема 6. Українська модель публічного управління. 

Тема 7. Політичний процес та особливості його протікання. 

Тема 8. Середовище вироблення публічної політики та правове регулювання 

публічного управління.  

Тема 9. Управлінські рішення  в публічній сфері. 

Тема 10. Управлінські акти і процедури в публічній сфері. 

Тема 11. Контроль публічної політики та публічного управління. 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

загальних програмних компетентностей: 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети, бути лідером, діяти соціально - відповідально та свідомо; 

здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні 

комунікаційні технології. 

фахових програмних компетентностей: 

здатність організовувати діяльність органів публічного управління та 

інших організацій публічної сфери; 

здатність представляти органи публічного управління у відносинах з 

іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, 

громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями 

незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні 

комунікації з ними; 

здатність самостійно готувати проєкти нормативноправових актів, 

аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-

правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування; 

здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб 

забезпечення національної безпеки україни; 

здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-

економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях; 

здатність до розробки та реалізації політики в публічному управлінні 

відповідно до вимог середовища та потреб громадськості 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень; 

здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, 



міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та 

загальноорганізаційних структур; 

представляти органи публічного управління й інші організації публічної 

сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльност; 

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; 

застосовувати технології та процедури формування цілей публічного 

управління та реалізації приорітетних напрямків публічної політики в умовах 

соціально-економічних змін. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 

сутності публічного управління, публічної політики та публічного процесу 

на різних рівнях; 

інститутів публічної влади в Україні; 

особливостей протікання політичного  процесу; 

правового регулювання публічного управління; 

механізмів та інструментів розробки управлінських рішень в публічній 

сфері; 

управлінських актів і процедур в публічній сфері; 

системи контролю публічної політики та публічного управління т 

визначення її дієвості та своєчасності. 

 уміння/навички: 

здійснення політики в публічному управлінні; 

розробки циклу політики в публічному управлінні;  

оцінки діяльності органів публічної влади; 

розробки, обгрунтування та реалізації управлінських рішень у публічному 

управлінні; 

оцінки ефективності та якості публічного  управління; 

реалізації системи контролю публічної політики та публічного управління. 

 комунікація: 

визначати заінтересовані та впливові сторони та розбудовувати відносини 

в сфері публічного управління;  

доносити публічну політику до усіх зацікавлених осіб; 

аргументувати управлінські рішення в публічній сфері; 

публічно виступати перед аудиторією з питань публічної політики та 

публічного управління; 

переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації. 

 відповідальність і автономія: 

демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття вланих 

стратегічних рішень; 

дотримуватися законодавства в сфері публічної політики та публічного 

управління; 



мати ініціативність, автономно приймати рішення та відповідати за 

результати своєї діяльності в процесі реалізації циклу політики публічної сфери. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи публічної політики та публічного управління 

Тема 1.  Публічна політика та 

управління: теоретичний та 

прикладний аспекти 

16 4 4   8 

Тема 2. Базові закони, закономірності 

та принципи публічної політики та 

публічного  управління 

14 2 2   10 

Тема 3. Громадянське суспільство як 

суб’єкт формування цілей публічної 

політики та публічного управління 

14 2 2   10 

Тема 4. Інститут політичної влади в 

Україні 
18 4 4   10 

Тема 5. Публічне управління та 

публічна політика на місцевому рівні 
14 2 2   10 

Разом за змістовим модулем 1 76 14 14  48 

Змістовий модуль 2. Реалізація публічної політики та публічного управління  

Тема 6. Українська модель публічного 

управління 
18 4 4   10 

Тема 7. Політичний процес та 

особливості його протікання 
14 2 2   10 

Тема 8. Середовище вироблення 

публічної політики та правове 

регулювання публічного управління.  

10 2 2   6 

Тема 9. Управлінські рішення  в 

публічній сфері 
10 2 2   6 

Тема 10. Управлінські акти і 

процедури в публічній сфері 
10 2 2   6 

Тема 11. Контроль публічної 

політики та публічного управління 
12 2 2   8 

Разом за змістовим модулем 2 74 14 14  46 

Усього годин  150 28 28  94 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№ 

з/п 
Вид та  тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 
Семінар запитань і відповідей 

Предмет і методологічна основа публічного управління 
2 

2 
Семінар запитань і відповідей 

Предмет і методологічна основа публічної політики 
2 



№ 

з/п 
Вид та  тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

3 

Семінар - дискусія 

Базові закони, закономірності та принципи публічної політики 

та публічного  управління 
2 

4 

Семінар - дискусія 

Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей 

публічної політики та публічного управління 

2 

5 
Семінар з виконанням практичних ситуацій 

Влада як основній засіб публічного управління 
2 

6 

Семінар - дискусія 

Політична влада, політична культура та політичні інститути в 

Україні 

2 

7 
Семінар запитань і відповідей 

Муніципальна публічна влада та публічна політика в Україні 
2 

8 
Семінар запитань і відповідей 

Особливості української моделі публічного управління 
2 

9 
 Семінар запитань і відповідей 

Політичні інституції в Україні та їх роль в публічній політиці  
2 

10 
Семінар - дискусія 
Політичний процес та особливості його протікання 

2 

11 

Семінар запитань і відповідей  

Середовище вироблення публічної політики та правове 

регулювання публічного управління 

2 

12 
Семінар запитань і відповідей 

Управлінські рішення  в публічній сфері 
2 

13 
Семінар - дискусія 

Управлінські акти і процедури в публічній сфері 
2 

14 

Семінар запитань і відповідей 

Контроль публічної політики та публічного управління 

Захист групових проектів 
2 

Всього 28 

 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

заліку у 100 балів. 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

 

№ теми 

семінар-
ського/ 

практичного 

заняття 

Аудиторна робота 
Позааудито-

рна робота 

Сума 

балів 

Тестові 

завдання, 

письмові 

опитування 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

ПМК 

Захист 

групо-

вих 

проектів 

Завдання для 

самостійного 

виконання 

 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 3 1 1    5 



Тема 2 3 1 1   2 7 

Тема 3 3 1 1   2 7 

Тема 4 3 1 1   2 7 

Тема 5 3 1 1   2 7 

Тема 6 3 1 1    5 

Тема 7 3 1 1   2 7 

    5   5 

Разом 

змістовий 

модуль 1 

21 7 7 5 

 

10 50 

Змістовий модуль 2 

Тема 8 3 1 1    5 

Тема 9 3 1 1    7 

Тема 10 3 1 1    7 

Тема 11 3 1 1    7 

Тема 12 3 1 1    7 

Тема 13 3 1 1    7 

Тема 14 3 1 1    5 

    5 10  5 

Разом 

змістовий 

модуль 2 

21 7 7 5 10  50 

Разом 42 14 14 10 10 10 100 

 

Оцінювання студентів протягом семестру  

(заочна форма навчання) 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума в балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 
100 

40 40 20 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Оцінка 

0,500-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-0,500 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 


