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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Публічна політика та європейські процеси» спрямована на формування у 
здобувачів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо обґрунтування  принципів, 
механізмів реалізації  публічної політики; опанування основ методології, технологій, форм, методів, 
інструментів публічної  політики  в  умовах  посилення  євро  інтеграційних  процесів.  

Дисципліна орієнтує на оволодіння інструментами публічної політики, моніторингу та 
контролю їх виконання   на   наднаціональному, національному,  регіональному  та  місцевому  рівнях;  
вивчення  принципів  та  підходів  до  ефективного європейського врядування. 

 

Структура курсу 

 
Години  
(лек. / 
прак.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4 / 4 Тема 1.  Сутність, 
сфери та напрями 
публічної політики. 

Знати сутність, завдання, типологію, ціннісні 
орієнтири публічної політики; 
обґрунтовувати сутність публічної  політики 
через концепції врядування;      розкривати 
політичну та управлінську   складові 
публічної політики, багаторівневість 
політики; аналізувати складові процесу 
публічної політики; обґрунтовувати 
теоретичні концепції   процесу формування 
публічної політики; характеризувати 
політичні інститути як  складові політичної 
системи; обґрунтовувати взаємозв’язок 
політики        та управління, узгодження 
інтересів держави і суспільства. 

Дискусійне 
обговорення 
питань, 
робота у 
форматі 
«Світового 
кафе», 
Тести. 
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6 / 6 Тема 2. Механізм 
вироблення публічної 
політики. 

Знати етапи формування і реалізації 
державної політики, обґрунтовувати          
взаємозв’язок державної політики і        
демократичного врядування,    повноваження 
органів влади у формуванні    і реалізації 
політики та участь громадськості, зміст 
державної політики;  знати аналізувати 
політику як процес: затрати, результати,  
впливи і наслідки;     оцінювати 
результативність,  ефективність   і 
економічність політики;        обґрунтовувати 
взаємодію влади, бізнесу і громадянського 
суспільства у формуванні  і реалізації 
політики; знати моделі вироблення публічної 
політики,       параметри, критерії та 
процедури вибору  політики, базові підходи 
до вибору політики. 

Робота у 
малих групах, 
тестування, 
кейси 

4 / 4 Тема 3. Аналіз публічної 
політики 

Знати види та процедури аналізу політики; 
ідентифікувати проблеми/питання для   
аналізу політики; здійснювати аналіз     
середовища політики і стейкголдерів;      
обґрунтовувати підстави для державного 
втручання та обмеження  політики,  
бюджетування і ресурсне забезпечення   
політики; аналізувати показники успішності 
реалізації політики; здійснювати 
формулювання та порівняльний аналіз 
альтернативних варіантів політики;      знати 
аналітичні процедури на етапах  моніторингу 
і оцінювання політики. політики 

Обговорення 
питань теми, 
управлінські 
завдання. 

6 / 6 Тема 4. Політика 
реалізації    
європейського вектору 
розвитку України. 

Обґрунтовувати політику європейської 
взаємодії і євроатлантичної співпраці; 
національні інтереси і міжнародну  взаємодію 
у політиці; міжнародну безпеку,   основні 
загрози міжнародній безпеці; аналізувати 
національну безпеку і   безпекову політику; 
аналізувати стратегію    національної безпеки 
України; знати  Європейські структурні фонди, 
програмні та фінансові механізми реалізації 
цілей ЄС; обґрунтовувати виклики і завдання 
секторальної інтеграції України до ЄС. 
 

Задачі, кейси 
Обговорення 
питань теми 
у форматі 
круглого 
столу. 
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Політика оцінювання 
 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не 
більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише 
під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу. В такому разі оцінювання студентів відбувається також в он-лайн формі 
на платформі Moodle. 

 
Оцінювання 

 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

Види 
оцінювання 

% від остаточної 
оцінки 

Залік 100 

 

Шкала оцінювання: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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