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РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОВА ВИКЛАДАННЯ
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СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- нормативна
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Теорія та історія публічного управління та адміністрування
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

сформувати у здобувачів здатність виявляти та досліджувати проблеми політики європейської
інтеграції України та забезпечення міжнародної та національної безпеки для вирішення
завдань публічного управління та адміністрування у сферах євроінтеграції та національної
безпеки.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Політика європейської інтеграції. Демократія та
належне врядування в ЄС.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Європейська інтеграція як основа демократії та управління в ЄС.
Європейський вибір України
Структура управління в ЄС та моделі регіонального та місцевого
управління.
Захист прав людини як основа політичного управління в ЄС. «Європа
громадян»
Основні напрями європейської соціальної політики та управління у
сфері освіти, професійної підготовки та молоді.

Змістовий модуль 2. Міжнародне публічне управління та безпека.
Тема 5.
Тема 6
Тема 7.

Глобальні тренди публічного управління та трансформація систем
забезпечення міжнародної та європейської безпеки.
Інституційні засади політики національної безпеки та співпраця
України з НАТО.
Методи реагування на загрози у сфері безпеки

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

оволодіння знаннями:
- основних засад розвитку інтеграційних процесів на території Європи та роль України в них;
- особливостей європейської демократії та управління у сфері політичного, економічного і
соціального прогресу;

- основних інститутів ЄС, їх функції та інструменти управління в ЄС;
- цілей, завдань, моделей регіональної політики, місцевого самоврядування в ЄС;
- поняття та сутності глобального управління. параметрів глобального управління, концепції
глобального управління та їх зміст;
- глобальних трендів публічного управління та їх вплив на публічну політику в Україні;
особливостей демократії в сучасному глобалізованому світі;
- основних моделей державного управління в зарубіжних країнах;
- основних кризових явищ та ситуацій у сферах міжнародної та європейської безпеки, що є
підставами для міжнародного та державного втручання з метою врегулювання ситуації;
- інституційних засад державної політики національної безпеки, підходів, технологій, методів,
способів реагування на загрози національній безпеці, методологічних засад конструювання
технологій державного реагування на вказані загрози;
- цілей, завдань, критеріїв, суб’єктів об’єктів та складових стратегічного управління у сфері
національної безпеки.
Уміння критично осмислювати проблемні питання розвитку європейської інтеграції;
- здійснювати моніторинг та оцінку виконання завдань європейської політики інтеграції,
зокрема втілення положень Угоди про асоціацію, вміти визначати мотиви та стратегічні
завдання держави щодо розвитку відносин з ЄС;
- застосовувати в практичній діяльності порівняльний аналіз демократії, захисту прав людини
та управління в ЄС;
- використовувати призначення європейських інституцій та програм для практичної діяльності
в Україні; використовувати можливості участі в європейських програмах мобільності,
підтримувати європейські цінності;
- представити отримані результати досліджень європейської демократії та належного
врядування, брати участь у вирішенні проблем, пов’язаних з застосуванням європейського
досвіду в Україні;
- аналізувати розвиток процесів у сферах міжнародної та європейської безпеки,
ідентифікувати проблеми та обґрунтовувати необхідність їх вирішення, добирати для цього
необхідну та релевантну кількісну і якісну інформацію, робити обґрунтовані та неупереджені
висновки на основі аналізу даних;
- ідентифікувати мотиви та інтереси суб’єктів міжнародних відносин у процесі формування та
впровадження заходів публічного управління та адміністрування у сфері забезпечення
міжнародної та європейської безпеки;
- готувати обґрунтовані пропозиції в проекти управлінських рішень, які мають за мету
адекватну відповідь на загрози національним інтересам.
МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

- традиційні та проблемні лекції
- практичні заняття
- моделювання життєвих ситуацій
- мозковий штурм
- навчальної дискусії
- ситуаційні завдання
РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 15 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
- Виконання завдань ділової гри – ~ 15 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал
за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна Рейтинговабальна
шкала
шкала оцінювання
оцінювання
Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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