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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є принципи і методи міжнародного публічного управління та 

розвитку державної влади в умовах здійснення міжнародного співробітництва, а також сукупність 

економічних та інституціональних чинників, що визначають відмітні ознаки міжнародного 

публічного управління та специфіку його функціонування. 

 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: формування знань про міжнародне публічне управління та 

розвиток, його особливості, основні галузі та інститути; здобуття студентом теоретичних і 

практичних знань та вмінь щодо ролі, призначення, дії та застосування в Україні засад 

міжнародного публічного управління. 

 

Основні завдання 
Основні завдання навчальної дисципліни: забезпечити оволодіння системою знань про 

міжнародне публічне управління його основним понятійним апаратом; сприяти формуванню вмінь 

і навичок аналізувати міжнародні норми, здійснювати їх пошук та систематизацію; вивчити 

кращий світовий досвід з питань державного управління, місцевого самоврядування, підготовки 

державних службовців; ознайомити студентів зі світовим досвідом публічного адміністрування 

країн з розвиненою демократією; навчити вмінню правильно оцінювати сучасне міжнародно-

правове становище України, основні напрями її зовнішньої діяльності. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до публічного адміністрування», 

«Стратегічне управління», «Управління публічним сектором» та передує вивченню дисциплін 

«Стратегічне планування державної політики у сферах життєдіяльності суспільства», «Регіональні 

аспекти економіки публічного сектору». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: поняття та систему міжнародного публічного управління, характерні його особливості; 

основні принципи та джерела міжнародного публічного управління; характерні особливості 

формування публічного управління в розвинутих країнах світу; поняття міжнародної 

відповідальності та міжнародних санкцій; міжнародно-правовий механізм захисту прав людини в 

системі державного управління. 

б) уміти: аналізувати сучасний стан та перспективи розвитку міжнародних відносин; аналізувати 

причини та умови публічного адміністрування в країнах з розвиненою демократією; виділяти та 

обґрунтовувати проблемні ситуації в процесі вироблення, прийняття і виконання управлінських 

рішень в міжнародній публічній сфері. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Предмет і методологічна основа міжнародного публічного управління і адміністрування. 

Тема 2. Механізми та стиль міжнародного публічного управління. 

Тема 3. Міжнародне публічне управління в економічній сфері в системі європейських 

взаємовідносин України. 

Тема 4. Міжнародний досвід публічного адміністрування для України. 

Тема 5. Міжнародні засади функціонування органів державного управління. 

Тема 6. Децентралізація влади: розвиток потенціалу регіональних еліт (міжнародний досвід). 

Тема 7. Європейський досвід у сфері реформування державної служби та місцевого 

самоврядування, розбудові громадянського суспільства в Україні. 

Тема 8. Проблеми адаптації державної служби України до стандартів ЄС в контексті 

євроінтеграції. 



Кафедра: економіки та менеджменту. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: професор, к.е.н. Карпінський Б.А. 
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