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Загальна інформація про дисципліну
Анотація до
дисципліни

У межах навчальної дисципліни “Інституціональні процеси у сфері публічного управління та технології демократичного
врядування” вивчається тем, виконується індивідуальне науково-практичне завдання.

Мета дисципліни

формування професійних компетентностей щодо можливостей підвищення ефективності публічного управління на основі
вивчення теоретико-методологічних та організаційно-правових засад його функціонування.
Загальні компетентності (ЗК):
ЗК3. Здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проєкти та автономно працювати під час їх реалізації.
ЗК4. Здатність налагоджувати наукову взаємодію, співробітництво.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)
СK1. Здатність усно і письмово презентувати й обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок.
СK2. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.
СК4. Здатність застосовувати, розробляти й удосконалювати сучасні технології, в тому числі адміністративно-управлінські,
інформаційно-комунікаційні технології, в управлінській, адміністративній, науковій та освітній (педагогічній) діяльності
СК5. Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної демократії до
потреб сталого розвитку.
СК7. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення публічного управління та
адміністрування.
РН1. Знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію розвитку та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати
теоретичні й практичні проблеми з публічного управління та адміністрування.
РН 4. Уміти застосовувати сучасні інформаційні технології та інструменти в науковій, освітній (педагогічній) і професійній
діяльності.
РН5. Уміти визначати, оцінювати й обґрунтовувати пріоритетні напрями сталого розвитку на різних рівнях публічного
управління та адміністрування.
РН6. Уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи до управління та адміністрування, а також міжнародний
досвід при проектуванні та реорганізації організаційних структур управління на різних рівнях публічного управління та
адміністрування.
Загальний обсяг дисципліни: 3 кредити ЄКТС (90 годин). Лекції – 16 годин, самостійна робота – 74 години.

Компетентності,
формуванню яких
сприяє дисципліна

Результати
навчання

Обсяг дисципліни
Форма
підсумкового
контролю
Строки
викладання
дисципліни

Іспит
Дисципліна викладається на другому курсі у 1-му семестрі.

Програма дисципліни

Назви тем
1.

Теоретико-методологічні засади публічного управління

2.

Організаційно-функціональна структура публічного управління

3.

Підготовка та прийняття рішень у публічному управлінні

4.
5.

Засадничі принципи публічного управління та адміністрування
Конституційні засади побудови структури публічного управління в Україні

6.

Центральні органи виконавчої влади: права, компетенція, функції

7.

Організація роботи місцевих державних адміністрацій

8.

Організація системи місцевого самоврядування в Україні

9.

Результативність та ефективність публічного управління та адміністрування

10.

Публічна служба та морально-етичні аспекти діяльності публічних службовців

Самостійна робота аспіранта
Практичне заняття 1.
Теоретико-методологічні засади
публічного управління

Форма проведення – робота в малих групах, виконання вправ.
Ознайомтеся із інформаційно-довідковими матеріалами, що рекомендовані для опанування при вивченні теми.
Акцентуйте увагу на таких питаннях: публічне управління, адміністрування та державне управління; еволюція
моделей публічного управління та адміністрування; публічне управління та адміністрування як напрям
наукових досліджень, сукупність знань, сфера діяльності та навчальна дисципліна; методи досліджень в
публічному управлінні та адмініструванні.

Практичне заняття 2.
Публічне управління – системне
суспільне явище. Публічна влада та
публічне управління

Форма проведення – робота в малих групах, виконання вправ.
При підготовці до практичного заняття особливу увагу треба приділити таким питанням: управління як
суспільне явище; багатогранність управління; основні теорії та школи управління; принципи публічного
управління та класифікації; публічна влада та публічне управління. Система органів публічної влади в Україні.

Практичне заняття 3.
Цілі та функціональна структура
публічного управління.
Організаційна структура публічного
управління

Форма проведення – виконання вправ та завдань.
До початку практичного заняття необхідно опанувати опорний конспект лекцій акцентуючи увагу на таких
питаннях: види цілей публічного управління а їх класифікація; дерево цілей; поняття та види функцій
публічного управління та їх класифікація; типові моделі управлінських функцій для різних ланок та рівнів
управління; елементи організаційної структури публічного управління; основи побудови та типи організаційних
структур.

Практичне заняття 4.
Цілі та функціональна структура
публічного управління.
Організаційна структура публічного
управління

Форма проведення – виконання вправ та завдань.
Ключові питання, що необхідно опанувати для ефективної роботи на занятті: поняття управлінської діяльності;
загальні риси, форми та методи управлінської діяльності; поняття та суть управлінського рішення; етапи та механізми
реалізації прийнятих рішень; технологія процедури прийняття рішень у публічному управлінні.

Практичне заняття 5.
Законність, відповідальність та
контроль у публічному управлінні

Форма проведення – робота в малих групах, виконання вправ та завдань.
До початку заняття необхідно систематизувати свої знання, а також опрацювати такі питання: зміст та
забезпечення законності в державному управлінні; судова влада – структура забезпечення законності; поняття
контролю в державному управлінні; об’єкти, завдання, характер, види та структурно-організаційна форма
контролю в системі виконавчої влади; загальна соціальна ефективність державного управління: поняття та
критерії; ефективність діяльності державних органів і посадових осіб: поняття та критерії.

Практичне заняття 6.
Організаційна структура органу
публічної влади

Форма проведення – виконання вправ та завдань.
До початку практичного заняття необхідно опанувати опорний конспект лекцій акцентуючи увагу на таких
питаннях: орган публічної влади як елемент організаційної структури публічного управління; види структур
органу публічної влади; керівна ланка, структурні підрозділи, посади в структурі органу публічної влади; поняття
внутрішньої організації функціонування органу публічної влади.

Практичне заняття 7.
Система органів публічного
управління та адміністрування в
Україні

Форма проведення – виконання вправ та завдань.
Ключові питання, що необхідно опанувати для ефективної роботи на занятті: влада як основний засіб публічного
управління та адміністрування; реформування органів виконавчої влади центрального рівня; ВРУ в системі
органів публічної влади; Президент України: його функції та повноваження; роль місцевого самоврядування в
контексті децентралізації влади та публічного адміністрування; реформування місцевих органів публічної влади
та управління. Реформування ДСЗУ; взаємодія органів публічної влади з Президентом України, ВРУ та органами
місцевого самоврядування.

Практичне заняття 8.
Особливості реалізації публічної
влади та публічного управління

Форма проведення – робота в малих групах, виконання вправ.
Ознайомтеся із інформаційно-довідковими матеріалами, що рекомендовані для опанування при вивченні теми.
Акцентуйте увагу на таких питаннях: закони та принципи діяльності місцевих органів публічної влади:
порівняльний аспект; методи діяльності публічної влади; механізми публічного управління; сфери управління та
компетенції органів публічної влади.

Практичне заняття 9.
Результативність та ефективність
публічного управління та
адміністрування

Форма проведення – робота в малих групах, виконання завдань.
До початку заняття необхідно систематизувати свої знання, а також опрацювати такі питання: поняття та
чинники результативності та ефективності публічного управління та адміністрування; критерії результативності
та ефективності публічного адміністрування; чинники підвищення ефективності публічного адміністрування.
Контрактна система та неокорпоративізм.

Практичне заняття 10.
Публічна служба та моральноетичні аспекти діяльності публічних
службовців

Форма проведення – робота в малих групах, виконання завдань.
При підготовці до практичного заняття особливу увагу треба приділити таким питанням: норма поведінки та
мораль публічних службовців; етичний кодекс публічного службовця; професійні та особисті якості публічних
службовців; управлінські та організаційні конфлікти. Технології вирішення конфліктів.

Індивідуальне науково-практичне Підготовка реферату.
завдання
Підготовка до контрольних заходів Перелік питань для підсумкового контролю з дисципліни «Інституціональні процеси у сфері публічного
управління та технології демократичного врядування» подано в робочій програмі.
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Оцінювання знань здобувачів третього (доктор
філософії) рівня вищої освіти здійснюється за 100бальною шкалою і становить: за поточну успішність
та виконання практичних завдань – до 50 балів, за
виконання
індивідуального
науково-практичного
завдання – 20 балів; екзаменаційне випробування –
30 балів.

Оцінювання за складовими дисципліни
Практичне заняття 1. Теоретико-методологічні засади публічного управління
Практичне заняття 2. Публічне управління – системне суспільне явище. Публічна влада та публічне управління
Практичне заняття 3. Цілі та функціональна структура публічного управління. Організаційна структура публічного управління
Практичне заняття 4. Цілі та функціональна структура публічного управління. Організаційна структура публічного управління
Практичне заняття 5. Законність, відповідальність та контроль у публічному управлінні
Практичне заняття 6. Організаційна структура органу публічної влади
Практичне заняття 7. Система органів публічного управління та адміністрування в Україні
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Практичне заняття 9. Результативність та ефективність публічного управління та адміністрування
Практичне заняття 10. Публічна служба та морально-етичні аспекти діяльності публічних службовців
Індивідуальне науково-практичне завдання з теми
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Політика опанування дисципліни
Відвідування: аспірант самостійно обирає траєкторію навчання, має право не відвідувати лекції, проте участь у практичних заняттях є
обов’язковою.
Дотримання принципів академічної доброчесності: роботи виконуються аспірантом самостійно, не використовуються ідеї та ініціативи інших
авторів. Однак їх цитування повинно бути правильно оформлено (відповідно до вимог).
Умови зарахування пропущених занять: аспірант формує портфоліо, де накопичує чек-листи виконаних завдань.

