ВСТУП
1.Мета дисципліни – є поглиблення знань студентів про концептуальні та організаційноправові засади політико-правового забезпечення формування та функціонування системи
публічного управління та адміністрування в Україні в сучасних умовах державотворення.
2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1.До початку вивчення дисципліни студенти мають знати: методологічні основи та
функціональні особливості публічного управління та адміністрування; місію вказаного
управління та його взаємозв’язок з політичною владою в сучасному суспільстві; еволюцію
організаційно-правових засад публічного управління та політичної влади в Україні.
2.Вміти: виявляти фактори, які мають бути враховані при розв’язувані складних задач
політико-правового забезпечення публічного управління та адміністрування; застосовувати
основні категорії, поняття (терміни) при аналізі вказаних задач; виявляти правові та політичні
проблеми, які знижують ефективність функціонування системи публічного управління та
адміністрування.
3.Володітиелементарними навичками: системного аналізу політико-правовоїскладової
формування та функціонування системи публічного управління та адміністрування в Україні;
прогнозування управлінських ситуацій у контексті наслідків взаємодії суб’єктів політики та
управління; пошуку з використанням інформаційних технологій необхідної інформації (у
тому числі в іншомовних джерелах) та її критичного осмислення при виявленні правових
колізій та політичних проблем пов’язаних з ефективністю функціонування вказаної системи.
3.Анотація навчальної дисципліни:дисципліна «Політико-правове управління та
адміністрування» знайомить студентів з місцем та роллю політичної влади в публічному
управлінні, конституційними засадами публічного управління та адміністрування,
нормативно-правовими засадами забезпечення публічного управління та адміністрування,
механізмами імплементації політичних рішень в публічному управлінні При цьому детальна
увага приділяєтьсясистемним аспектам механізму взаємодії політичної влади та публічного
управління, впливу політико-управлінських рішень на становлення демократичного
врядування, місцю та функціям політичних партій в управлінських процесах, принципам та
засадамдержавного
управліннязгідно
Конституції
України,
функціям
та
повноваженнямПрезидента України, Верховної Ради України,суб’єктів центральних органів
виконавчої влади в системі державного управління, місцю та ролі судової системи у
правовому забезпеченні державного управління, правовим засадам місцевої публічної влади
та самоврядування. Детальна увага приділяється загальній характеристиці нормативноправової системи державного управління, напрямам вдосконалення та планування правового
забезпечення державного управління, правовим засадам забезпечення законності та
відповідальності у публічному управлінні, складовим профілактики та боротьби з корупцією
в Україні та інших країнах, поняттям та складовим механізму імплементації політичних
рішень у публічному управлінні України, основам імплементації політичних рішень у
публічному управлінні в ЄС, забезпеченню її ефективності в Україні.
4.Завдання (навчальні цілі) – надати студентам систему знань про функції політичної влади
в публічному управлінні та адмініструванні, конституційні та нормативно-правові засади
його функціонування, механізми імплементації політичних рішень в публічному управлінні,
як передумови формування у них вмінь і навичок, необхідних для здійснення функцій
вказаного управління через професійну діяльність державних службовців та надання
громадянам публічних послуг,а також розробки та здійснення в межах своєї професійної
компетенції науково обґрунтованих заходів щодо вдосконалення політико-правового
забезпечення публічного управління та адміністрування.
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути
лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.
ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний
рівні.
ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні
технології
ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ФК01. Здатність налагоджувати соціальну заємодію, співробітництво, попереджати та
розв’язувати конфлікти.
ФК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших
організацій публічної сфери.
ФК05. 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.
ФК07. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, аналітичні
довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на
різних рівнях публічного управління та адміністрування.
ФК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань
європейської та євроатлантичної інтеграції.
ФК11. Здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проекти на різних рівнях
публічного управління та адміністрування.
5. Результати навчання за дисципліною:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Код
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Результат навчання

Методи викладання і
навчання

Методи
оцінювання

знати:
Системні аспекти механізму взаємодії Лекція,
семінар, Усні доповіді,
політичної влади
та публічного самостійна робота
дискусії,
управління
презентація
самостійного
дослідження,
залік
Основні чинники, які зумовлюють Лекція, самостійна презентація
ідентифікацію особистості та роль робота
самостійного
політичних
партій
в
політикодослідження,
управлінських процесах
залік
Концептуальні засади
публічного Лекція,
Усні доповіді,
управління, які визначені Конституцією семінарисамостійна дискусії,
України та компетенції Президента робота
залік
України, Верховної Ради України та
центральних органів виконавчої влади в
системі державного управління
Основні чинники, які визначають місце Лекція, самостійна залік
та роль судової системи у правовому робота
забезпеченні державного управління
Організаційно-правові
засади Лекція, самостійна залік
функціонування місцевої публічної робота
влади
Загальну характеристику нормативно- Лекція, самостійна презентація
правової
системи
публічного робота
самостійного
управління та напрями щодо її
дослідження,

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

4

4

4

4

4

4

залік
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
залік
1.8 Складові профілактики та боротьби з Лекція,
семінар, Усні доповіді,
корупцією в Україні та інших країнах
самостійна робота
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
залік
1.9 Поняття та складові механізму Лекція, самостійна залік
імплементації політичних рішень у робота
публічному управлінні
1.10 Підходи
щодо
формування
та Лекція, самостійна залік
оцінювання механізмів імплементації робота
політичних рішень в ЄС
вміти:
2.1 Оцінювати
вплив
політико- Лекція,
семінар, Усні доповіді,
управлінських рішень на становлення самостійна робота
дискусії,
демократичного врядування
презентація
самостійного
дослідження,
залік
2.2 Визначати пріоритетні завдання щодо Лекція,
семінар, Усні доповіді,
підвищення ефективності взаємодії з самостійна робота
дискусії,
політичними партіями та неурядових
презентація
організацій з органами державної
самостійного
влади
дослідження,
залік
2.3 Використовувати
конституційно- Лекція,
семінар, Усні доповіді,
правові засадивзаємодії Президента самостійна робота
дискусії,
України, Верховної Ради України,
залік
суб’єктів
центральних
органів
виконавчої влади в професійній
діяльності
2.4 Дотримуватись
правових
засад Лекція,
семінар, Усні доповіді,
законності та
відповідальності в самостійна робота
дискусії,
професійній діяльності
презентація
самостійного
дослідження,
залік
2.5 Готувати
пропозиції
щодо Лекція,
семінар, Усні доповіді,
вдосконалення
правових
засад самостійна робота
дискусії,
функціонування місцевої публічної
презентація
влади та самоврядування у контексті
самостійного
децентралізації управління в Україні
дослідження,
залік
2.6 Виявляти напрями вдосконалення та Лекція, самостійна Усні доповіді,
готувати пропозиції щодо планування робота
дискусії,
правового забезпечення державного
презентація
управління
самостійного
1.7

вдосконалення
Правові засади забезпечення законності Лекція,
семінар,
та відповідальності у публічному самостійна робота
управлінні та адмініструванні

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

дослідження,
залік
Застосовувати
правові
засади Лекція,
семінар, Усні доповіді,
забезпечення
законності
та самостійна робота
дискусії,
відповідальності
у
публічному
презентація
управлінні
самостійного
дослідження,
залік
Планувати та здійснювати заходи Лекція,
семінар, Усні доповіді,
щодо протидії проявам корупції у самостійна робота
дискусії,
публічному управлінні з урахуванням
презентація
досвіду інших країн
самостійного
дослідження,
залік
Використовувати
механізми Лекція, самостійна залік
імплементації політичних рішень у робота
публічному управлінні
комунікація:
Використовувати знання іноземних Семінари
Усні доповіді,
мов для аналізу інформаційних самостійна робота
дискусії,
інтернет-ресурсів та іноземних джерел
презентація
при
проведенні
самостійних
самостійного
досліджень
та
презентації
їх
дослідження
результатіву
вигляді
доповідей,
повідомлень, презентацій тощо
Презентувати результати проведених Семінари
Усні доповіді,
досліджень та здійсненої самостійної
дискусії,
роботи
у
вигляді
доповідей,
презентація
повідомлень, презентацій тощо
самостійного
дослідження
Вести полеміку стосовно питань Семінари
Дискусії
організації
діяльності
інституту
державної
служби
та
шляхів
підвищення його ефективності
автономність та відповідальність:
Самостійно шукати та критично Самостійна робота Усні доповіді,
опрацьовувати літературу із проблем
презентація
політико-правового
забезпечення
самостійного
публічного
управління
та
дослідження
адміністрування, вільно володіти
методами обробки, аналізу та синтезу
наукової інформації
Нести
відповідальність
за Самостійна робота Усні доповіді,
достовірність та політико-ідеологічну
презентація
незаангажованість
проведених
самостійного
досліджень щодо проблем політикодослідження
правового забезпечення публічного
управління та адміністрування

6.Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
Програмні результати
Результати навчання дисципліни
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7 1.8
1.9 1.10 2.1
2.2
навчання
ПРН1. Знати теоретичні +
+
+
+
+ + +
+
+

5

5

5

3

3

3

3

3

2.3

+

та
прикладні
засади
вироблення й аналізу
публічної політики, основ
та технологій прийняття
управлінських рішень.
1. ПРН2.
Розв’язувати
складні задачі публічного
управління
та
адміністрування,
враховуючи
вимоги
законодавства, виявляти
правові
колізії
та
проблеми,
розробляти
проєкти
нормативноправових актів для їх
усунення.
ПРН6.
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.
ПРН7. Уміти розробляти
національні/регіональні
програмні
документи
щодо
розвитку
публічного
управління,
використовуючи
системний
аналіз
і
комплексний підхід, а
також методи командної
роботи.
ПРН08.
Уміти
здійснювати
ефективну
комунікацію,
аргументувати
свою
позицію, використовувати
сучасні інформаційні та
комунікаційні технології
у
сфері
публічного
управління
та
адміністрування
на
засадах
соціальної
відповідальності,
правових
та
етичних
норм.
ПРН09.
Представляти

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

органи
публічного
управління
й
інші
організації
публічної
сфери та презентувати для
фахівців
і
широкого
загалу
результати
їх
діяльності.
ПРН10.
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.
ПРН13. Розробляти та
реалізовувати
заходи
щодо
адаптації
та
впровадження
кращих
вітчизняних
та
зарубіжних
практик
діяльності
органів
публічного управління та
інших
організацій
публічної сфери.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6.Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (продовження)
Програмні результати
навчання
ПРН1. Знати теоретичні
та
прикладні
засади
вироблення й аналізу
публічної політики, основ
та технологій прийняття
управлінських рішень.
2. ПРН2.
Розв’язувати
складні задачі публічного
управління
та
адміністрування,
враховуючи
вимоги
законодавства, виявляти
правові
колізії
та
проблеми,
розробляти
проєкти
нормативноправових актів для їх
усунення.
ПРН6.
Здійснювати
ефективне
управління

Результати навчання дисципліни
2.4

2.5

2.6

+

2.7

2.8

2.9

3.1.

3.2

3.3

4.1

4.2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

інноваціями, ресурсами,
ризиками,
проєктами,
змінами,
якістю,
застосовувати
сучасні
моделі,
підходи
та
технології, міжнародний
досвід при проєктуванні
та
реорганізації
управлінських
та
загальноорганізаційних
структур.
ПРН7. Уміти розробляти
національні/регіональні
програмні
документи
щодо
розвитку
публічного
управління,
використовуючи
системний
аналіз
і
комплексний підхід, а
також методи командної
роботи.
ПРН08.
Уміти
здійснювати
ефективну
комунікацію,
аргументувати
свою
позицію, використовувати
сучасні інформаційні та
комунікаційні технології
у
сфері
публічного
управління
та
адміністрування
на
засадах
соціальної
відповідальності,
правових
та
етичних
норм.
ПРН09.
Представляти
органи
публічного
управління
й
інші
організації
публічної
сфери та презентувати для
фахівців
і
широкого
загалу
результати
їх
діяльності.
ПРН10.
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.
ПРН13. Розробляти та
реалізовувати
заходи
щодо
адаптації
та
впровадження
кращих
вітчизняних
та
зарубіжних
практик
діяльності
органів
публічного управління та
інших
організацій
публічної сфери.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки:
7.1. Форми оцінювання
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання
засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання
(знання 1.1 – 1.10), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної
підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.9); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та
відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.
Оцінювання семестрової роботи:
1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.3, 1.8, 2.1,
2.2, 2.3,2.8, 3.1, 3.2, 3.3,4.1, 4.2 –15/ 24 балів.
2. Індивідуальна самостійна робота (реферат) щодо місця та ролі політичної влади в
публічному управлінні: РН 1.1,1.2, 2.1,2.2, 3.1, 3.2,3.3,4.1,4.2 – 12 / 20 балів.
3. Індивідуальна самостійна робота (реферат)з питань нормативно-правового
забезпечення публічного управління таадміністрування: РН 1.6, 1.7,1.8, 3.1, 3.2,
3.3., 4.1.,4.2 – 12 / 20 балів.
4. Індивідуальна самостійна робота (реферат) з питань з питань функціонування
механізмів імплементації політичних рішень в публічному управлінні: РН 1.9,
1.10,2.9, 3.1, 3.2, 3.3., 4.1.,4.2 – 9 / 16 балів.
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу змістовних
частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка
складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь
в дискусіях на семінарах), 2) індивідуальну самостійну роботу присвячену дослідженню
місця та ролі політичної влади в публічному управлінні, 3) індивідуальну самостійну роботу
присвячену дослідженнюнормативно-правового забезпечення публічного управління та
адміністрування, 4) індивідуальну самостійну роботу з питань з питань функціонування
механізмів імплементації політичних рішень в публічному управлінні. Всі види робіт в
семестрі мають в підсумку в: максимальному вимірі – 80 балів; мінімальному вимірі – 48
балів.
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на
семінар в письмовій формі.
Підсумкове оцінювання у формі заліку:
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за
систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням балів отриманих за підсумками заліку
(усного або письмового).
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів,
для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та
здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із
суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та кількості балів
отриманих при проведенні заліку (мінімум 12, максимум 20 балів).
При простому розрахунку отримуємо:
Семестрова кількість
балів

Залік

48
80

12
20

Мінімум
Максимум

Підсумкова
оцінка з
дисципліни
60
100

7.2. Організація оцінювання:
Семестрова робота
Аудиторна робота:
усна доповідь на
семінарі,
доповнення, участь
в дискусіях
Самостійна
індивідуальна
робота
(реферат)

Самостійна
індивідуальна
робота
(реферат)

Самостійна
індивідуальна
робота
(реферат)

Семестрова кількість балів
Min – 48 бали
Max – 80 балів
До
тем:
1,4,10протягом «5» х 3 = 15
«8» х 3 = 24
семестру, згідно з графіком
навчальних занять. У разі
відсутності
студента
на
занятті,
теми
необхідно
відпрацювати в письмовому
вигляді
До тем 1-3: Підготовка та «12» х 1 = 12
«16» х 1 = 20
презентація
дослідження
(реферату) з питань щодо
місця та ролі політичної влади
в
публічному
управлінні(Додаток
самостійної роботи студента)
До тем 8-10: Підготовка та «12» х 1 = 12
«16» х 1 = 20
презентація
дослідження
(реферату)
з
питань
нормативно-правового
забезпечення
публічного
управління та адміністрування
(Додаток самостійної роботи
студента)
До тем 11-12: Підготовка та «9» х 1 = 9
«16» х 1 = 16
презентація
дослідження
(реферату)
з
питань
функціонування
механізмів
імплементації політичних рішень
в публічному управлінні

(Додаток самостійної роботи
студента)
Критерії оцінювання:
1.Аудиторна робота:
Усна відповідь:
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання,
використовуючи обов’язкову та додаткову літературу

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві
неточності
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не
спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді
Доповнення / участь в дискусіях:
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,
2 бали – доповнення змістовне
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.
2.Індивідуальна самостійна робота (реферат) присвячена питанням щодо місця та
ролі політичної влади в публічному управлінні:
20-18 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його
презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно
інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу,
демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження;
17-16 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує,
але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого
завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність
проведеного дослідження. Допускаються несуттєві неточності;
15-12 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його
презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань.
Робота містить суттєві помилки;
11-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.
Демонструє не самостійність у виконані завдань.
3.Індивідуальна самостійна робота (реферат) з питань нормативно-правового
забезпечення публічного управління та адміністрування:
20-18 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його
презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно
інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу,
демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження;
17-16 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує,
але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого
завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність
проведеного дослідження. Допускаються несуттєві неточності;
15-12 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його
презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань.
Робота містить суттєві помилки;
11-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.
Демонструє не самостійність у виконані завдань.
4.Індивідуальна самостійна робота (реферат) з питань функціонування механізмів

імплементації політичних рішень в публічному управлінні:

16-14 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його
презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно
інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу,
демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження;
13-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує,

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого
завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність
проведеного дослідження. Допускаються несуттєві неточності;
11-9 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його
презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань.
Робота містить суттєві помилки;
8-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.
Демонструє не самостійність у виконані завдань.
5.Підсумкове опитування (усне або письмове):
У разі письмового опитування студенти обирають білет у якому містяться два
питання, відповідь на кожне з яких оцінюється таким чином:
10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання,
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову
літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного
дослідження / письмової роботи;
8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та
достовірність проведеного дослідження / письмової роботи. Допускаються несуттєві
неточності;
6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань,
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну
літературу, робота містить суттєві неточності;
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.
Демонструє не самостійність у виконані завдань;
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх трьох частин та виконання самостійних робіт.
7.3 Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
Назва теми
семінари
Самостійна
лекції
робота
Змістовна частина 1. Місце та роль політичної влади в публічному управлінні
Тема 1. Системні аспекти механізму взаємодії
0,5
1
7
політичної влади та публічного управління
Тема 2. Вплив політико-управлінських рішень на
0,5
7
становлення демократичного врядування
Тема 3.Ідентифікація особистості та функції і роль
0,5
6
політичних партій в політико-управлінських

4

Індивідуальна самостійна робота (реферат)
Змістовна частина 2. Конституційні засади публічного
управління та адміністрування
Тема 4. Концептуальні засади
0,5
1
публічногоуправління,

№
п/п

1
2

5
6
7

процесах

яківизначеніКонституцієюУкраїни
Тема 5. Президент України, Верховна Рада
України та центральніорганивиконавчоївлади в
системі державного управління

Тема 6. Місце та рольсудової системи у правовому
забезпеченні державного управління
Тема 7.Організаційно-правові засади

7

7

8
0,5

6

функціонування місцевої публічної влади

7

правовоїсистемипублічногоуправління та
напрямищодоїївдосконалення
Тема 9. Правові засади забезпеченнязаконності та
відповідальності у публічномууправлінні та
адмініструванні
Тема 10. Складовіпрофілактики та боротьби з
корупцієюв Україні та інших країнах

7

Змістовний модуль 3. Нормативно-правові засади забезпечення публічного
управління та адміністрування
Тема 8. Загальна характеристика нормативно-

8

9
10

11

12

0,5
0,5

8
1

Індивідуальна самостійна робота (реферат)
Змістовний модуль 4. Механізми імплементації політичних рішень
в публічному управлінні
Тема 11. Поняття та складові механізму
0,5
імплементації політичних рішень у публічному
управлінні
Тема 12. Підходи щодо формування та

оцінювання механізмів імплементації політичних
рішень в ЄС

7
7

6

7

Індивідуальна самостійна робота (реферат)

7

Залік (усне або письмове опитування)

6

ВСЬОГО
Загальний обсяг 120год., в тому числі:
Лекцій – 4 год.
Семінари – 3 год.
Самостійна робота - 113год.
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