
Повна назва: Публічна політика 

Статус: Нормативна 

Мета:формування цілісного уявлення про публічну політику національного, 

регіонального та місцевого рівнів, політичні інститути та процеси, що визначають її 

специфіку; сучасні практики електронної демократії; вміння аналізу, розробки та 

реалізації публічної політики, вироблення аналітичних рекомендацій для прийняття 

політичних і управлінських рішень, діагности та анлізу соціально-гуманітраної складової 

розвитку суспільства.  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Публічна політика» 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. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУЦІЇ ТА 

СУСПІЛЬНО_ПОІЛТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (1 ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ) 

1

1 

Політичні інститути та 

процеси прийняття 

політичних рішень  

27 5 5 

  

17 

1

2 

Електронне 

урядування та 

електронна демократія 

27 5 5   17 

3

3 

Політика 

регіонального 

розвитку 

27 5 5   17 

4

4 

Місцеве 

самоврядування 

27 5 5   17 

5

5 

Соціально-

гуманітарна політика 

26 5 5   16 

6

6 

Представницька влада  26 5 5   16 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПОРІВНЯЛЬНА ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА 

6

7 

Аналіз публічної 

політики 

25 4 4   17 

7

8 

Політика, що базується 

на доказах 

25 4 4   17 

Всього 210 38 38 - - 134 



Знання та навички: студенти повинні 

знати:  

 особливості вироблення публічної політики національного, регіонального та 

місцевого рівнів, функціонування політичних інститутів та процесів, що визначають її 

специфіку;  

 сучасні практики електронної демократії, а також діагностики та аналізу 

соціально-гуманітарної складової розвитку суспільства;  

 специфіку оцінювання ефективності публічної влади та політичної системи;  

 передумоваи організації ефективних комунікацій при прийнятті політико-

управлінських рішень;  

 теорію та практику аналізу, розробки та реалізації публічної політики;  

 особливості підготовки аналітичних документів й вироблення аналітичних 

рекомендацій для прийняття політичних і управлінських рішень.  

вміти: 

 ефективно організовувати співробітництво з територіальними громадами з 

використанням технологій електронного урядування та електронної демократії;  

 обирати узгоджений комплекс принципів, цілей та методів державної 

регіональної політики, визначати наслідки для регіону як об’єкту її впливу;  

 розробляти та практично впроваджувати механізми реалізації права на 

місцеве самоврядування;  

 організовувати процеси об’єднання та співробітництва територіальних 

громад;  

 визначати зовнішні й внутрішні чинники впливу на розвиток парламентської 

діяльності в Україні;  

 практично використовувати навички аналізу, аудиту, моніторингу та 

оцінювання публічної політики;  

 зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, знання та пояснення 

щодо організації процесу реалізації засад публічного адміністрування та демократичного 

врядування на різних рівнях управління. 

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

відводиться 210 годин / 7 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: лекції, семінарські заняття, виконання індивідуальних 

завдань, самостійної роботи, контрольні заходи. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль.Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних науково-дослідних завдань, 

перевірки самостійний робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних 

творчо-пошукових завдань. Підсумковий контрольз дисципліни «Публічна політика» 

проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку в 14 триместріта іспиту в 

15 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 5 25 

Реферат 10 1 10 

Індивідуальні завдання 3 5 15 

Презентація 5 1 5 

Письмова робота 5 3 15 

Загальна кількість балів   70 

Залік           30  30 



Всього за триместр   100 

 

 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідьна сем. заняттях  5 5 25 

Реферат 10 1 10 

Індивідуальні завдання 3 5 15 

Презентація 5 1 5 

Письмова робота 5 1 5 

Загальна кількість балів   60 

Іспит 40  40 

Всього за триместр   100 

 

 

 

Викладач: 

Ємельянов Володимир Михайлович, доктор наук з державного управління, 

професор кафедри публічного управління та адміністрування ЧНУ ім. Петра Могили. 

Стаж педагогічної діяльності – 13 років. Кількість виданих наукових праць – більше 80. У 

2012 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук зі 

спеціальності 25.00.02 – Механізми державного управління. Тема дисертації: «Розвиток 

партнерських відносин бізнесу і влади в системі державного управління сталим розвитком 

України» 

Сфера наукових інтересів –децентралізація влади в Україні, державна кадрова політика 

на регіональному рівні, розвиток місцевого самоврядування на регіональному рівні. 

 

 

Андріяш Вікторія Іванівна, кандидат політичних наук, доцент кафедр публічного 

управління та адміністрування ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності –  12 

років. Кількість виданих наукових праць – близько 100. У 2004 році захищено дисертацію 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 23.00.02 – Політичні 

інститути та процеси. Тема дисертації: «Внесок М. М. Аркаса у розвиток суспільно-

політичної думки України». 

Сфера наукових інтересів –глобалізація, етнічна глобалізація, місцеве самоврядування. 

 


