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Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 
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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

формування у фахівців з публічного управління та адміністрування європейського 

розуміння предмету професійної діяльності: державно-приватного партнерства в 

мережах публічного управління. 

  

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 18 год., практичні заняття 14 год., самостійна робота 

58 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії та дистанційно, самостійна робота студентів 

поза розкладом навчальних занять. 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль:  доповіді та їх обговорення; тестування; опитування та оцінка на 

семінарах; есе, написані під час самостійної роботи; модульні контрольні роботи 

(модульне тестування); індивідуальні співбесіди на консультаціях.  

Підсумковий контроль: екзамен. 

Базові знання  Політологія. 

Мова викладання Українська. 

 

https://el.puet.edu.ua/


Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності 

 Здатність працювати в команді, мотивувати 

людей та рухатися до спільної мети, бути 

лідером, діяти соціально відповідально та 

свідомо ЗК02. 

 Знати теоретичні й прикладні засади вироблення й аналізу 

публічної політики, основ та технологій прийняття 

управлінських рішень РН01. 

 Здатність приймати обґрунтовані рішення та 

використовувати сучасні комунікаційні 

технології ЗК05. 

 Уміти аргументувати свою позицію, використовувати 

сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері 

публічного управління та адміністрування на засадах 

соціальної відповідальності, правових та етичних норм 

РН08. 

 Здатність налагоджувати соціальну 

взаємодію, співробітництво, попереджати та 

розв’язувати конфлікти СК01. 

 Уміти аргументувати свою позицію, використовувати 

сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері 

публічного управління та адміністрування на засадах 

соціальної відповідальності, правових та етичних норм 

РН08.  

 Здатність представляти органи публічного 

управління у відносинах з іншими 

державними органами та органами місцевого 

самоврядування, громадськими 

об’єднаннями, підприємствами, установами і 

організаціями незалежно від форми 

власності, громадянами та налагоджувати 

ефективні комунікації з ними СК05. 

 Представляти органи публічного управління й інші 

організації публічної сфери та презентувати для фахівців і 

широкого загалу результати їх діяльності РН10. 

 Здатність приймати обґрунтовані 

управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції 

СК10. 

 Розробляти обґрунтовані управлінські рішення, 

враховуючи цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні 

обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та 

екологічні наслідки варіантів рішень РН11. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у 
розрізі тем 

Модуль 1. Концепт публічної політики. 
Тема  1.  Теоретико-

методологічні   засади 

публічної політики. 

 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Підготувати доповідь про зв’язок публічної 

політики з політологією. 

Тема 2. Публічна політика 

в політичній системі 

суспільства. 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Написати есе на тему: «Інститути публічної 

політики та політичної системи: 

порівняльний аналіз в контексті концепту 

публічної політики». 

Тема 3. Ресурси публічної 

політики. 

 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Написати есе на тему: «Проблема вибору 

ресурсів публічної політики в публічному 

управлінні та адмініструванні». 

Тема 4. Процеси публічної 

політики. 
 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Написати есе на тему: «Критерії 

ефективності процесів публічної політики». 

Тема 5. Політичні мережі Відвідування занять; підготовка до семінарів Написати есе на тему: «Європейський вимір 



публічної політики. 
 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

політичних мереж публічної політики в 

Україні». 

Тема 6. Групи інтересів у 

публічній політиці. 
 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування; написання 

модульної контрольної роботи. 

Написати есе на тему: «Проблеми 

легальності та легітимації груп тиску в 

публічній політиці України». 

Тема 7. Держава в 

публічній політиці. 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування; написання 

модульної контрольної роботи. 

Написати есе на тему: «Взаємодія і 

конкуренція держави з недержавними 

політичними мережами в публічній 

політиці». 

Модуль 2. Публічна політика в дії. 

 

Тема  8. Менеджмент 

публічної політики. 
 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Написати есе на тему: «Україна на шляху від 

«старого» до «нового» менеджменту 

публічної політики». 

Тема  9. Національно-

територіальний аспект 

публічної політики. 

 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Написати есе на тему: «Регіональна та 

муніципальна публічна політика в Україні у 

європейському вимірі». 

Тема 10. Глобальний 

аспект публічної політики. 
 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Написати есе на тему: «Суперечності 

глобальної і національних публічних політик 

в контексті національних демократій і 

національних правових систем». 

Тема 11. Конфлікти й 

кризи в публічній 

політиці. 

 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Написати есе на тему: «Управління 

конфліктами і кризами у публічній політиці: 

проблеми ефективності». 

Тема 12. Публічна 

політика в сучасній 

Україні. 
 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Написати есе на тему: «Європейські 

перспективи публічної політики в Україні». 

 

Рекомендовані джерела інформації: 

Основні рекомендовані джерела інформації: 
1.Желтов В. В. Публічна політика: поняття, актори, публічна дія. 

https://stud.com.ua/18235/politologiya/publichna_politika_ponyattya_aktori_publichna_diya. 

2. Дослідження державних політик: методологія, процедури та європейські практики: монографія / авт. кол.: [Л. В. 

Гонюкова, В. М. Козаков, В. А. Ребкало та ін.]; за заг. ред. Л. В. Гонюкової, В. М. Козакова. Київ : НАДУ, 2018. 

400 с. URL: http://academy.gov.ua/social/pages/dop/2/files/b710d940-b89c-4a73-9c68-ba033e1bd602.pdf 

3. Інструменти та механізми впровадження публічної політики в Україні: навч. посіб. / авт. кол.: С. О. Телешун, С. В. 

Ситник, І. В. Рейтерович, О. Г. Пухкал та ін.; за заг. ред. С. О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф. Київ: НАДУ, 2018. 

240 с. URL:  http://academy.gov.ua/analysis/pages/dop/8/files/5b0da6a2-81c7-4903-aeb7-e2db4c6fb205.pdf 

4. Публічна політика та суспільні зміни в Україні в контексті євроінтеграції : монографія / авт. кол. : С. О. Телешун, С. 

В. Ситник, І. В. Рейтерович, О. Г. Пухкал та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф. Київ : НАДУ, 

2017. 248 с. URL: http://academy.gov.ua/analysis/pages/dop/8/files/ac447fd7-6c46-4d07-a67f-15739a3e28dd.pdf 

5. Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / Скидан О. В., Якобчук В. П., Дацій Н. В., Ходаківський Є. 

І. [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. Житомир: ЖНАЕУ, 2017. 705 с. 

http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8495/1/Publichne_upravlinnia_2017.pdf 

 

https://stud.com.ua/18235/politologiya/publichna_politika_ponyattya_aktori_publichna_diya
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Додаткові рекомендовані джерела інформації: 

         1. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: Матеріали 16-ї регіон. наук.-практ. конф. 

16 трав. 2019р., м. Дніпро / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. Д.: ДРІДУ НАДУ, 2019. 268 с. 

http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2019_05_16_pei_material.pdf 

        2. Андрійчук Т. Деліберативна демократія: сучасні нормативні підходи та   особливості практичного втілення. 

Politicus. 2020. Вип. 2. С. 31–35. URL: http://politicus.od.ua/2_2020/5.pdf  

         3. Андрійчук Т. Партисипаторна та деліберативна демократія в сучасному політичному дискурсі. Політичне життя. 

2019. № 1. С. 45–51. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=

ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pollife_2019_1_8 

          4. Аналіз і пілотаж публічної політики / Пітер Кньопфель, Корін Ларю, Фредерік Варон, Наталія Малишева; пер. з 

фр. І. С. Микитин; Вищ. інст. публ. упр. Швейцарії. К.: Алерта, 2010. 424 с.  

          5. Архипенко І. Зарубіжний досвід децентралізації влади: уроки для України. Державне управління та місцеве 
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           9. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і роль у формуванні державної політики. 
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місцеве самоврядування. 2018. Вип. 4 (39). С. 22 – 26. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_04(39)/6.pdf 

           11. Горбань В. І., Горбань О. В. Права і свободи людини в контексті бюрократичної складової сутності держави. 
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 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-7): захист домашнього завдання (0-8 балів); обговорення планового питання на 

семінарі (0-12 балів); поточне тестування (0-5 балів); поточна модульна контрольна робота 

(10 балів). 

35 

Модуль 2 (теми 8-12): захист домашнього завдання (0-6 балів); обговорення планового питання 

на семінарі (0-6 балів); поточне тестування (0-5 балів); поточна модульна контрольна робота 

(8 балів). 
25 

ПМК (екзамен) 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


