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ДИСЦИПЛІНА  
«ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСАД 
В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 
 
Анотація. Дана дисципліна присвячена опануванню концептуальними засадами 
взаємодії політики та управління в публічній сфері; вивченню досвіду європейських країн 
щодо здійснення політико-адміністративних реформ й на цій основі, визначення 
ключових напрямів побудови ефективної взаємодії політичного керівництва та 
адміністративного апарату публічного управління. Опанування дисципліни забезпечує 
формування навичок аналізу, узагальнення, оцінювання та розв’язання наукових завдань 
дослідження проблеми взаємодії політичних і адміністративних посад в системі 
публічного управління та адміністрування; вироблення вміння виявляти зв'язки між 
науковим знанням та його застосуванням в контексті реформування системи публічного 
управління з урахуванням особливостей перебігу політичних та управлінських процесів; 
удосконалення вміння досліджувати стратегії, тактики та методи організації сучасних 
інституційних управлінських практик; вміння визначати базові вектори розвитку держави 
та суспільства, вміння надавати неупереджену експертну, аналітичну оцінку процесам та 
явищам у контексті динаміки суспільно-політичних відносин в світі та в Україні. 
Мета навчальної дисципліни: поглиблення та формування у здобувачів 
інтелектуально-знаннєвих, творчо-інноваційних, ціннісно-орієнтаційних, діалого-
комунікаційних компетентностей (реалізаційних здатностей) з питань взаємодії 
політичних та адміністративних посад в системі публічного управління та 
адміністрування в сучасних умовах змін в сфері суспільно-політичного управління в 
країнах розвиненої демократії та в Україні. 
Попередні вимоги:  

1) знання категоріального та методологічного апарату публічного управління і 
адміністрування, основних класичних та сучасних управлінських концепцій; 
європейських принципів державного управління, нормативно-правової бази 
публічного управління та адміністрування.  

2) вміння аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії, концепції та 
підходи з питань публічного управління і адміністрування, підготовки відповідних 
висновків, пропозиції та рекомендації. 

3) володіння навичками наукового дослідження та управління інформацією, 
критичного ставлення та прогнозування стосовно подій та явищ, які мають 
управлінський характер, використання іншомовних фахових інформаційних 
джерел. 

Змістові модулі:  

 Концептуальні засади взаємодії політики та управління в публічній сфері; 

 Досвід європейських країн щодо політико-адміністративних реформ; 

 Ефективна взаємодія політичного керівництва та адміністративного апарату 
публічного управління в Україні. 

Мова викладання: українська.  
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: ВБ 3.7, 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. 
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Викладач: Рачинський Анатолій Петрович, д.держ.упр., професор, професор кафедри 

регіональної політики ННІ публічного управління та державної служби.  

Інформація про викладача: 

 https://geo.knu.ua/fakultet/pidrozdily/kafedry/kafedra-krayinoznavstva-ta-turyzmu/vykladachi-

kafedry-krayinoznavstva-ta-turyzmu/kiptenko-viktoriya-kostyantynivna/ 

https://geo.knu.ua/fakultet/pidrozdily/kafedry/kafedra-krayinoznavstva-ta-turyzmu/vykladachi-kafedry-krayinoznavstva-ta-turyzmu/kiptenko-viktoriya-kostyantynivna/
https://geo.knu.ua/fakultet/pidrozdily/kafedry/kafedra-krayinoznavstva-ta-turyzmu/vykladachi-kafedry-krayinoznavstva-ta-turyzmu/kiptenko-viktoriya-kostyantynivna/

