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ДИСЦИПЛІНА 
«ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ» 
 
Анотація. Дисципліна «Демократизація механізмів публічного управління та 
адміністрування в Україні» належить до переліку дисциплін вільного вибору 
здобувача. Демократичні перетворення, найперше передбачають трансформацію 
інститутів влади та суспільного устрою. Нова система державного управління має 
забезпечити, перш за все, виконання завдань переходу політичної системи від 
тоталітарної до демократичної, суспільства – від ідеологічно упередженого до 
плюралістичного громадянського, економіки – від планової до сучасної ринкової, 
відносин між владою й суспільством - від примусово-силових до партнерських. Для 
цього необхідне нове державно-управлінське мислення, яке не може сформуватися 
стихійно. Очевидно, що особливістю сучасного трансформаційного періоду в 
державному управлінні є й перехідний стан державної служби, а також публічного 
управління та адміністрування. Формою підсумкового контролю є іспит. 
Мета навчальної дисципліни: поглиблення та формування у здобувачів нових 
цілісних знань про специфіку публічного управління та адміністрування, про сутність, 
принципи, механізми й теоретичні засади демократичних механізмів публічного 
управління та адміністрування з урахуванням процесів модернізації державного 
управління в Україні; виробити уміння застосовувати сучасні управлінські технології й 
інструментарій у науковій діяльності та в практиці публічного управління та 
адміністрування 
Попередні вимоги:  

1. До початку вивчення цього курсу здобувачі мають знати категоріальний та 
методологічний апарат публічного управління та адміністрування, який 
напрацьовано класичними та сучасними управлінськими концепціями, знати 
різні підходи до визначення критеріїв демократизації сфери публічного 
управління та адміністрування. 

2. Знати основні нормативні документи, що забезпечують демократизацію 
механізмів публічного управління та адміністрування в Україні, зокрема, основні 
положення Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, які стосуються 
демократизації механізмів публічного управління та адміністрування в Україні. 

3. Здобувач повинен вміти оцінювати механізми партнерської взаємодії органів 
публічного управління та адміністрування з громадськістю на різних рівнях 
організації українського суспільства, аналізувати зміст громадсько-політичної 
моделі демократизації механізмів публічного управління і адміністрування, 
розуміння основних напрямів та труднощів її практичного втілення в Україні. 

Мова викладання: українська.  
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: ВБб.3.5/Д, другий рік навчання 
Кількість кредитів: 4.  
Форма заключного контролю: іспит. 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 

24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 

2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 

  



2 
 

Викладач: Ващенко Костянтин Олександрович, доктор політичних наук, професор, 

професор кафедри державного управління ННІ ПУДС Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії 

педагогічних наук України, державний службовець 1 рангу, державний секретар 

Міністерства оборони України.  

Інформація про викладача: 

https://ipacs.knu.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=307 
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