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1 Мета опанування дисципліни: 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.. 

 

2 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. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

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. 

 

застосування знань і розумінь: 

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 управліннянь. 

 

4.  Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 



Змістовий модуль 1. Теоретичні основи публічної політики та публічного управління 

 

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.  

 

Змістовий модуль 2.  Реалізація публічної політики та публічного управління 

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. 

 

5. Викладацький склад: д.е.н., доцент Приймак Н.С., к.е.н., доц. Нєізвєстна О.В. 

 

 

 

  


