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Демократизація механізмів публічного управління та адміністрування в Україні 
 
Анотація. Дисципліна «Демократизація механізмів публічного управління та адміністрування в 
Україні» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. 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.  
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Мамчур Ганна Володимирівна, к.політ.н., асистент  
Мета навчальної дисципліни:  
сформувати сучасну систему знань 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: 
Аспірант повинен знати:  

- різні підходи до визначення критеріїв демократизації сфери публічного управління та 
адміністрування. 

- знати основні нормативні документи, що забезпечують демократизацію механізмів публічного 
управління та адміністрування в Україні.  

- знати основних положень Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, які стосуються 
демократизації механізмів публічного управління та адміністрування в Україні.  

Аспірант 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.    
Змістові модулі:  

1. Теоретичні засади дослідження демократизації  
2. Громадянське суспільство  як основа розвитку демократії  
3. Демократична свідомість і культура  
4. Електронна демократія  
5. Особливості демократизації державного управління  
6. Проблеми демократизації у сучасних процесах євроінтеграції  

Мова викладання: українська, за необхідності російською  
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.05 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. 
 


