
Повна назва: Політологічні аспекти публічного управління та адміністрування 

Статус: Вибіркова 

Мета: засвоєння студентом базових знань про сутність державного управління, 

визначення ролі органів державної служби в політико-управлінських процесах. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Політологічні аспекти публічного управління та 

адміністрування» складається з двох змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі 

відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних 

елементів дисципліни за змістом і взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних 

засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань з державного фінансового контролю та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

 

Структура навчальної дисципліни 
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Назви розділів та 

тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Аудиторні 

Самостійна 
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цій
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ЧАСТИНА І. ПУБЛІЧНЕ  УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВНА ПОЛІТИЧНА 

ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ  

1

1 

Державна служба як 

суб’єкт державного 

управління 

8 2 2 

  

4 

1

2 

Теоретичні основи 

державної служби 

9 2 2   5 

3

3 

Державна служба як 

соціальний, публічний 

та організаційний 

інститут  

8 2 2   4 

4

4 

Управління як основна 

функція державної 

служби 

      

 

ЧАСТИНА ІІ. СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

КРАЇНОЮ 

6

5 

Теоретичні основи 

політичного 

управління 

 

9 2 2   5 

7

6 

Політичне управління 

у просторі соціальних 

норм 

 

9 2 2   5 

8Політичне управління 9 2 2   5 



7 в організаційному 

контексті  

9

8 

Концептуальна 

еволюція політичного 

управління  

 

9 2 2   5 

1

9 

Політичні механізми 

управління 

9 4 2   5 

Всього 70 18 16   38 

 

Як результат вивчення дисципліни студенти повинні:  

Знати:  

• об’єкт та предмет курсу «Політологічні аспекти державного управління», 

понятійно-категоріальний апарат курсу;  

• сутність і зміст політико-правових засад державного управління у процесі 

суспільно-політичних перетворень в сучасній Україні;  

• політико-правові механізми управління суспільством;  

• фактори, що стимулюють залучення широких верств населення до участі у 

процесах суспільно-політичних перетворень. 

 

 Уміти: 

• орієнтуватися у проблемах поділу влад, формах державного устрою і формах 

державного улаштування;  

• визначати механізми ефективної реалізації політико-організаційних принципів у 

сфері державної політики;  

• розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної влади та 

політичної діяльності, їхню сутність, структуру, характерні ознаки та функції на 

сучасному етапі;  

• давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних суб’єктів з позицій 

загальнонаціональних інтересів;  

• здійснювати аналіз суспільних процесів і на їх основі визначати основні напрями 

діяльності політичних інститутів у процесі суспільно-політичних реформ. 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 120 години / 4 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:виконання індивідуальних завдань;виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт;усні відповіді на семінарських заняттях;іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль.Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний 

робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. 

Підсумковий контрольз дисципліни«Політологічні аспекти публічного управління та 

адміністрування» проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку в 14 

триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу. 

 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідьна сем. заняттях  5 2 10 

Опитування на сем. заняттях 5 6 30 

Творчо-пошукова робота 10 1 10 



Виконання письмової самостійної 

роботи 

10 1 10 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Багмет Михайло Олексндрович - доктор історичних наук, професор, докторську 

дисертацію захистив у 1993 році в Інституті історії України НАН України.   Відмінник 

освіти України. Академік Української академії історичних наук. Академік Української 

академії політичних наук. Був головою спеціалізованої Вченої ради з політичних наук, 

заступником голови спеціалізованої Вченої ради з історичних наук ЧНУ імені Петра 

Могили (м. Миколаїв). Є членом президії Громадської ради освітян і науковців України, 

заступником голови правління Миколаївської обласної організації Товариство «Знання» 

України.Є автором понад 600 наукових, науково-популярних та методичних праць.  Під 

його керівництвом захищено більше 30 докторських та кандидатських дисертацій. 


