
Опис вибіркової дисципліни 

 

 

Назва дисципліни: ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

Рівень вищої освіти: МАГІСТР 

Обсяг дисципліни: кількість годин - 150; кількість кредитів ECTS – 5.0 

Мова викладання: українська 
Кафедра: Публічного управління, менеджменту та маркетингу 

Викладачі: к.е.н., доц. Чорна О.Ю. 

Максимальна кількість здобувачів вищої освіти, які можуть обрати дисципліну: не обмежується 

Рекомендований семестр для вивчання навчальної дисципліни: 2 

Вимоги до початку вивчення (пререквізити): для вивчення дисципліни "Публічне управління" 

здобувач вищої освіти попередньо повинен набути програмні результати навчання, пов’язані з 

основами менеджменту та прийняттям рішень. 

 

Що буде вивчатися:  

Стратегічне планування та управління змінами 

1. Теорія та методологія стратегічного управління у публічній сфері. Стратегії змін.  

2. Технології розробки та реалізації стратегії. Публічний аудит. 

Публічне управління. Багаторівневе управління 

1.Теоретичні засади публічного управління. Філософія та історія публічного управління. 

2. Напрями змін в публічному управлінні. 

3. Інституалізація багаторівневого управління 

Прийняття рішень в публічному управлінні 

1. Основні моделі прийняття рішень. 

2.Методи розробки та прийняття рішень. Оцінювання управлінських рішень. Управління проектами. 

Дослідження у публічній сфері. Кількісний аналіз та емпіричні методи 

1. Методологія  та  наукові методи дослідження 

2. Вибір та обробка інформації. Методи кількісного (математично-статистичного) аналізу. 

 

Чому це цікаво/треба вивчати: 

Після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти здобуде компетентності у вигляді знань: 

мати поглиблені системні знання про механізми, методи та інструменти стратегічного планування та 

управління змінами; розуміти сутність стратегічного управління, особливості застосування 

стратегічного планування, моделі та методи стратегічного прогнозування розвитку, системного 

підходу до формування стратегій у публічній сфері; розуміти сучасні філософські та теоретичні 

засади публічного управління; розуміти теоретичні положення, методології публічного управління та 

як мультидисциплінарної теорії та дотичних до неї предметних галузей і дисциплін; розуміти 

сутність соціальних, політичних і економічних подій, проблем і складних задач публічної сфери, а 

також впливи та ризики зовнішнього (у тому числі глобалізаційних процесів і забезпечення 

національної безпеки) та внутрішнього середовищ; знати теорії та моделі прийняття управлінських 

рішень та можливості їх застосування у публічній сфері; усвідомлювати загальні вимоги при 

формулюванні рішень у публічній сфері; розуміти сутність територіальних впливів при прийнятті 

управлінських рішень; 

Після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти здобуде компетентності у вигляді вмінь: 

уміння аналізувати розвиток управлінських процесів у публічній сфері, ідентифікувати проблеми та 

обґрунтовувати необхідність їх вирішення, добирати для цього необхідну та релевантну кількісну і 

якісну інформацію, робити обґрунтовані та неупереджені висновки; уміння застосовувати теоретичні 

положення, методології публічного управління; виконання управлінських функцій, у тому числі 

керівника, у суб’єктах публічної сфери; адаптація міжнародно визнаних стандартів публічного 

управління; організація та забезпечення ефективної діяльності адміністрації суб’єкта публічної 

сфери; вироблення, легітимація та реалізація публічної  політики (з урахуванням питань національної 

безпеки), а також її оцінювання та аудиту; створення та / або модернізація системи управління 

публічною сферою (або її складовою чи об’єктом управління), застосуванням ефективних форм і 

результативних методів публічного управління, уміння використовувати  різноманітні моделі 

прийняття рішень у публічній сфері; уміння управляти різноманітними проектами, організовувати 

публічно-приватне партнерство при вирішенні проблем у публічній сфері;  розуміння методології 

врахування територіальних впливів при прийнятті управлінських рішень, самостійне проведення 

прикладних досліджень з вирішення складних задач і проблем публічного управління; володіння 



методологією та методами наукового дослідження, наукового обґрунтування стратегій розвитку 

публічної сфери (або її складової), відповідних програм і проектів та забезпечення результативної та 

ефективної діяльності суб’єкту управління; уміння використовувати дослідницькі методи та 

технології; уміння аналізувати  та тестувати різноманітними методами  рішення, що приймаються у 

публічній сфері. 

 

Чому можна навчитися (результати навчання): 

1. Критично аналізувати інформацію, наведену у сучасній світовій науковій та науково-популярній 

літературі, інформаційних базах даних тощо, та використовувати її у професійній діяльності. 

2. Проводити аналіз соціально-економічних процесів у країні з використанням сучасних методів 

моделювання та прогнозування, визначати та застосовувати систему результативних показників 

зазначених процесів, обґрунтовувати оптимальні шляхи удосконалення розвитку прикладних 

аспектів державної служби відповідно до стратегічних завдань держави та світових тенденцій. 

3. Визначати шляхи оптимізації управління розвитком соціально-економічних систем та органів 

державної влади на підставі всебічного аналізу результатів їх діяльності з урахуванням сучасних 

технологій управління. 

4. Визначати переваги різних форм та методів організації процесів діяльності та формування 

раціональних структур органів державної влади, органів місцевого самоврядування та систем їх 

управління. 

 

Як можна користуватися набутими знаннями та уміннями (компетентностями):  

Набуті у процесі вивчення дисципліни компетентності зумовлюють здатність здобувача вищої освіти 

розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та глибоке переосмислення наявних і 

створення нових цілісних знань та професійної практики, характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 
 

Методи і критерії оцінювання: 

Поточний контроль: письмові завдання поточного контролю, тестування, індивідуальне та 

фронтальне опитування на практичних заняттях. 

Підсумковий контроль містить письмові контрольні роботи, звіти за діловими іграми, підсумкове 

комплексне опитування. 


