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Предмет навчання 
 

Дана навчальна дисципліна базується на визначенні умов для 

позитивної взаємодії влади, бізнесу та суспільства через побудову 

моделей публічного врядування («Good Governance») та нового 
публічного менеджменту («New Public Management»), формування 

засад децентралізованого управління, форми сучасної адміністративної 

діяльності, практичне застосування інструментів публічно-приватного 
партнерства, аутсорсингу, е-governance. Особливістю даної дисципліни 

є висвітлення переліку питань, що стосуються діяльності публічних 

організацій, впливовості громадського руху на ефективність 

публічного управління.  

Мета  Метою навчальної дисципліни «Сучасні тенденції реформування 

публічного управління» є підготовка висококваліфікованих фахівців 

– дослідників, здатних розв’язувати комплексні проблеми з публічного 

управління, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та 
здійснювати науково-педагогічну діяльність. 

Компетентності - здатність забезпечувати належний рівень якості 

наукових/науково-методичних продуктів, послуг чи процесів у сфері 
публічного управління; 

- здатність формувати, науково обґрунтовувати та критично 

оцінювати стратегічні напрями розвитку системи публічного 

управління на загальнодержавному, місцевому рівні; 

- здатність ініціювати, організовувати та керувати інноваційними 

та науково-дослідними проектами на різних рівнях публічного 

управління; 

- здатність розробляти та проводити комунікативні заходи задля 

забезпечення громадської підтримки прийняття управлінських рішень 

на всіх рівнях публічного управління та адміністрування; 

- здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

вдосконалення публічного управління. 
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Програмні результати  
 

- знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію 

розвитку та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати 

теоретичні й практичні проблеми з публічного управління; 

- знати та дотримуватися основних засад академічної 

доброчесності у науковій і освітній (педагогічній) діяльності; 

- знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи 

наукового пізнання, закони, закономірності та принципи управління 

для розв'язання проблем публічного управління; 

- уміти застосовувати сучасні інформаційні технології, 

маркетингові та соціологічні дослідження та інструменти в науковій, 

освітній (педагогічній) і професійній діяльності; 

- уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи до 

управління, а також міжнародний досвід при проектуванні 

організаційних структур управління на різних рівнях публічного 
управління; 

- здатність виявляти проблеми, визначити наукові завдання у 

сфері публічного управління та обирати методи для їх  розв’язання. 

Зміст дисципліни 
 

Тема 1. Організаційно-правові засади публічного управління 

в Україні. 

Тема 2. Особливості системи органів     публічного управління в 

Україні. 

Тема 3. Принципи публічного  управління. 

Тема 4. Публічне управління на місцевому рівні. 

Тема 5. Антикорупційна діяльність у сфері публічного 

управління. 

Тема 6. Особливості публічного управління у соціально-

економічній сфері. 

Критерії оцінювання роботи 
аспірантів 

Критеріями оцінки є: 

усні відповіді: 

 повнота розкриття питання; 

 логіка викладання, культура мови; 

 емоційність та переконаність; 

 використання основної та додаткової літератури; 

 аналітичні міркування, уміння робити порівняння, 

висновки; 

виконання письмових завдань: 

 повнота розкриття питання; 

 цілісність, системність, логічність, уміння формулювати 

висновки; 

 акуратність оформлення письмової роботи. 

Політика курсу Політика курсу передбачає: 

- обов’язкове відвідування навчальних занять; 
- активність аспіранта під час практичних занять;  

- своєчасне виконання завдань самостійної роботи; 

- відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені на 
консультаціях. 

Не допустимо: 

- пропуск занять без поважних причин; 

- запізнення на заняття;  
- користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття (за винятком дозволу 

викладача при зверненні до текстів НПА); 

-  списування та плагіат. 

  



Інформаційне 
забезпечення 

Онлайн- ресурси: 
1. http://www.rada.kiev.ua. – Офіційний сайт Верховної Ради 

України. 

2. http://www.president.gov.ua. – Офіційний сайт Президента 

України 

3. http://www.kmu.gov.ua. – Урядовий портал. 

Матеріально- 
технічне забезпечення 

Аудиторії корпусу № 1 ЦДПУ ім. В.Винниченка, мультимедійне 

обладнання або ноутбук, смартфони, презентаційні матеріали 

до курсу, навчальна та наукова література.  
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