
Повна назва: Політологічні аспекти публічного управління та адміністрування 

Статус: Вибіркова 

Метадисциплiни полягає у формуваннi полiтологiчних знань щодо полiтологiї як 

комплексної науки, оволодiння студентами систематизованими науковими знаннями про 

полiтику, розвиток творчого полiтичного мислення, здатностi самостiйно аналiзувати 

полiтичнi явища i процеси, формування полiтичної культури, набуття навичок полiтичної 

поведiнки i полiтичної дiяльностi, а на їх основi – вмiнь, з метою впровадження їх у 

професiйну дiяльнiсть державних службовцiв для створення умов щодо забезпечення прав, 

свобод i законних iнтересiв людини i громадянина. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Політологічні аспекти публічного управління та 

адміністрування» складається з одного змістового модуля.  

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. 
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№

№ 

з/п 

Назви розділів та 

тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Аудиторні 

Самостійна 

робота студента 
лек

цій

ні 

семіна

рські 

практи

чні 

лабора

торні 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПОЛІТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК СИСТЕМНОГО ЯВИЩА В СУСПІЛЬСТВІ 

1

1 

Становлення 

полiтичної науки в 

сучаснiй Українi 

 2 2 

  

7,05 

1

2 

Об’єкт полiтологiї в 

державнiй службi 

 2 2   7,05 

3

3 

Полiтична система 

суспiльства як 

взаємодiя владних 

iнститутiв 

 2 2   7,05 

4

4 

Поняття i сутнiсть 

влади 

 2 2   7,05 

5

5 

Полiтичний режим як 

державний устрiй 

 2 2   7,05 

6

6 

Сутнiсть та 

функцiонування 

полiтичної системи: 

взаємодiя з 

державною службою 

та адмiнiструванням 

 2 2   7,05 

8

7 

Полiтичнi партiї та їх 

вплив на публiчне 

управлiння та 

 2 2   7,05 



адмiнiстрування 

8

8 

Сутнiсть та 

особливостi 

полiтичного 

менеджменту та 

маркетингу 

 2 2   7,05 

9

9 

Полiтичнi технологiї 

та антитехнологiї 

 2 2   7,05 

1

10 

Політичні аспекти 

бюрократії в системі 

публічного 

адміністрування 

 2 2   7,05 

1

11 

Політична 

відповідальність у 

публічному 

адмініструванні 

 2 --   7,05 

Всього  22 22   78 

Знання та навички: студенти повинні 

знати:  

 на понятiйному рiвнi–об’єкт, предмет, методи i функцiї полiтологiї, чiтко 

оперувати i володiти її понятiйно-категорiальним апаратом; основнi полiтичнi 

школи i концепцiї; сутнiсть, взаємозв`язок та взаємозумовленiсть полiтики, 

державного управлiння i влади; 

 на фундаментальному рiвнi– сутнiсть полiтичного життя, полiтичних вiдносин i 

процесiв, сутнiсть i значення полiтичної системи, полiтичних режимiв i полiтичних 

партiй у життi держави i суспiльства; особливостi полiтичного процесу в Українi. 

 на практично-творчому рiвнi– знати полiтичнi й правовi засади полiтичної влади, 

функцiонування полiтичних партiй i громадських органiзацiй, умови i шляхи 

розбудови демократичної, соцiальної, правової держави; проблеми сучасних 

полiтичних вiдносин та закономiрностей публiчного управлiння та адмiнiстрування 

й особливостей їх реалiзацiї в полiтицi. 

 

вміти: 

 на репродуктивному рiвнi– правильно оцiнювати сутнiсть та змiст полiтичних 

явищ i процесiв; орiєнтуватись у полiтико-правових нормах полiтичної дiяльностi i 

полiтичних вiдносин, внутрiшньої та зовнiшньої полiтики держави. 

 на евристичному (алгоритмiчному) рiвнi– визначати теоретичнi, духовнi, 

прикладнi та iнструментальнi компоненти полiтичного знання, їх роль i функцiї у 

пiдготовцi полiтичних рiшень, у забезпеченнi особистого внеску до суспiльно-

полiтичного життя; аналiзувати та об’єктивно оцiнювати суспiльно-полiтичнi 

явища i процеси, якi вiдбуваються в Українi. 

 на творчому рiвнi– володiти навичками полiтичної культури, вмiти застосувати 

полiтичнi знання, свої професiйнi у громадськiй дiяльностi; формувати власну 

позицію. 

 

 

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

відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:виконання індивідуальних завдань;усні відповіді на 

семінарських заняттях;виступи на конференціях, круглих столах; тренінги 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:  

№ Вид робіт Кількість балів Всього 

1 Доповідь на семінарському занятті 5 25 

2 Реферат  10 10 

3 Індивідуальні завдання 3 15 

4 Презентація 5 5 

5 Письмова робота 5 15 

 Всього  70 

 Залік 30 30 

 

Викладач: 

Багмет Михайло Олександрович, доктор історичних наук, професор кафедри 

менеджменту та адміністрування ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності –

40 років. Кількість виданих наукових праць – більше 600 різнопланових публікацій. У 

1993 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі 

спеціальності 07.00.02 –Вітчизняна історія. Тема дисертації: «Проблеми формування 

національної самосвідомості молоді України у 60-і- 80- і роки: Тенденції, деформації, 

уроки» 

Сфера наукових інтересів –стратегія розвитку публічної європейської та світової 

інтеграції України в умовах глобалізму, політологічні аспекти державного управління, 

проблеми державотворення, історія та теорія політичної думки. 

 

 

Штирьов Олександр Миколайович, кандидат наук з державного управління, доцент 

кафедри публічного управління адміністрування ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж 

педагогічної діяльності – 6 років. Кількість виданих наукових праць – більше 20. У 2011  

році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 

25.00.02 – Механізми державного управління. Тема дисертації: «Механізми формування 

етичної інфраструктури державного управління» 

Сфера наукових інтересів – етика публічної служби, етика публічної влади, 

територіальна організація влади. 

 


