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Методи забезпечення якості публічного управління та адміністрування 

 
Анотація. Дисципліна «Методи забезпечення якості публічного управління та адміністрування» 
належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. В даній дисципліні докладно розглянуто:  

- визначення суті, принципів і механізмів публічного управління у процесі розвитку 
суспільства; 

- опанування методами формування, моніторингу та контролю за прийняттям 
управлінських рішень на загальнодержавному рівнях; 

- систематизація основних тенденцій та напрямів еволюції управління у сфері 
публічного адміністрування; 

- оволодіння основами методології, технологіями та процедурами публічного 
адміністрування об'єктів публічної сфери; 
Велика увага приділяється оволодіння основами методології, технологіями та процедурами 
публічного адміністрування об'єктів публічної сфери.       
Буде розглянуто пошук нових підходів до надання державної допомоги для розвитку окремих регіонів 
та галузей економіки. 
Наприкінці курсу детально здійснюється експертиза, моніторинг, оцінювання очікуваних результатів та 
наслідків реалізації політики державних, регіональних та місцевих органів влади. 
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Савков Анатолій Петрович, д.держ.упр., доц. 
Мета навчальної дисципліни:  
Засвоєння аспірантом практичних вмінь і навичок з публічного управління щодо застосування законів, 
принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери, що забезпечить 
європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах запровадження у практику 
діяльності принципів демократичного врядування. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: методи формування, моніторингу та контролю за прийняттям управлінських 
рішень на загальнодержавному та місцевому рівнях на рівні випускника магістратури Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 
Аспірант повинен вміти: проводити оцінювання результатів та наслідків реалізації політики 
державних, регіональних та місцевих органів влади на рівні випускника магістратури Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 
Змістові модулі:  

1. Формування розуміння публічної сфери як феномену сучасності, публічності – як невід’ємної 
характеристики сучасних політико-управлінських процесів. 

2. Вивчення середовища системоутворюючих інститутів, які є матрицею розвитку публічної 
політики, інституціонального забезпечення взаємодії органів державної влади, 
громадськості та бізнесу. 

3. Оволодіння комплексом практично орієнтованих знань у сфері управління соціальними та 
політичними структурами, процесами публічної політики в сучасних умовах.  

4. Формування професійної компетентності управління конфліктами, що виникають у різних 
сферах управлінської діяльності.  

5. Систематизація набутих та отримання нових знань щодо соціальних витоків, сутності, 
характерних рис, ключових якостей, моделей, місця і ролі політико-управлінської еліти і 
політичних лідерів в процесах державотворення та модернізації суспільства.  

6. Формування сучасних теоретичних і практичних знань, умінь, навичок з практичної 
інформаційно-аналітичної діяльності, консультування в публічній політиці та політичному 
управлінні.  

7. Опанування методами прогнозування, моделювання, планування, проектування та їх 
застосування при виробленні публічної політики, здійсненні політичного управління. 

8. Вивчення процесів децентралізації в розвинутих демократичних країнах світу та Україні, 
застосування політико-управлінських технологій у практиці публічного управління.  

Мова викладання: Українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.03 читається на другому році навчання 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
 
 
 


