
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВВ 8 
2. Назва: Інститути публічної влади ; 
3. Тип: вибіркова 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) ОП «Публічне управління та адміністрування» 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:  5; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Антонова С.Є., к.е.н., 
доцент 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

* Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та 

адміністрування. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у 

сфері публічного управління та адміністрування. Уміти відшукувати та узагальнювати 

інформацію, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вступ до 

публічного управління, Державне та регіональне управління; Інформаційно-аналітична 

діяльність в публічному управлінні. 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Стратегічне управління, Публічна політика. 
12. Зміст курсу:(перелік тем) Публічна влада: сутність, види. Правові засади діяльності 

органів публічної влади. Система органів публічної влади в Україні. Інститут Президенства. 

Інститут законодавчої влади. Органи виконавчої влади в Україні. Інститут судової влади. 

Інститут місцевого самоврядування в Україні. Взаємодія інститутів громадянського 

суспільства з органами державного управління. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Сахно В.О. Структура місцевих державних адміністрацій як органів державної виконавчої 

влади України. Форум права. 2013. № 3. С. 535–540. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ 

FP_index.htm_2013_3_89.pdf. 

2. Громадянське суспільство: проблеми і напрями інституційного розвитку: навч. посіб. / за 

заг. ред. Ю.П. Сурміна. К. : НАДУ, 2014. 55 с.  

3. Мельник А.Ф. Державне управління : підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. 

Васіна; за ред. А. Ф. Мельник.  К. : Знання, 2009.  582 с. 

4.  Судова влада: монографія / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, І. В. Назаров та ін.; за заг. ред. 

І. Є. Марочкіна. Харків: Право, 2015. 792 с. 
5. Костецький В. Місцеве самоврядування як окрема гілка публічної влади. URL: 
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_1_2018-48-50.pdf.. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. Практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
впровадження ділових та рольових ігор, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Поточний контроль (60 балів): розробка мультимедійних презентацій, робота в групах над 
індивідуальним завданням 
         16. Мова викладання: українська. 
 
 
 
 
 
 
В.о. завідувача кафедри  
д.держ.упр., доцент                                                                                 Л.Х. Тихончук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: VV 8 

2. Title: Institutions of public power; 

3. Type: selective; 

4.Higher education level: II (bachelor's degree) Public Administration and Administration 
5. Year of study offered: 3 
6. Semester when studying discipline: 5; 
7. Number of ECTS credits established: 4 
8. Last name, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Antonova SE, Ph.D., 
Associate Professor 
9. Learning outcomes: After studying the discipline, the student should be able to: 

* Know the structure and features of the functioning of public administration and administration. 

Know the basic regulations and provisions of legislation in the field of public administration. Be 

able to find and summarize information, draw conclusions and formulate recommendations within 

their competence. 

10. Forms of organization of employment: educational employment, independent work, practical 

training, control measures 

11. • Introduction to Public Administration, State and Regional Administration; Information and 

analytical activities in public administration. 

• Related subjects (if required): Strategic Management, Public Policy. 

12. Course contents: (list of topics) Public power: essence, types. Legal bases of activity of public 

authorities. The system of public authorities in Ukraine. Institute of the Presidency. Institute of 

Legislative Power. Executive authorities in Ukraine. Institute of Judiciary. Institute of Local Self-

Government in Ukraine. Interaction of civil society institutions with public administration bod 

13. Recommended educational publications: (mention up to 5 sources) 

 

1. Sakhno VO Structure of local state administrations as bodies of state executive power of Ukraine. 

Law Forum. 2013. № 3. S. 535–540. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ FP_index.htm_2013_3_89.pdf. 

2. Civil society: problems and directions of institutional development: textbook. way. / за заг. ed. 

Yu.P. Surmina. К.: НАДУ, 2014. 55 с. 3. Melnik AF Public administration: a textbook / AF 

Мельник, О.Ю. Obolensky, A.Yu. Vasina; for order. AF Melnik. К.: Знання, 2009. 582 с. 4. 

Judiciary: a monograph / IE Marochkin, LM Moskvich, IV Nazarov, etc .; for general ed. IE 

Marochkin. Kharkiv: Pravo, 2015. 792 p. 5. Kostetsky V. Local self-government as a separate 

branch of public authority. URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_1_2018-

48-50.pdf. 
14. Planned learning activities and teaching methods: 
22 years lectures, 20 hours Practical classes, 78 hours. independent work. Total - 120 years. 
Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, implementation of 
business and role-playing games, use of multimedia tools. 
15. Assessment forms and criteria: 

The rating is based on a 100-point scale. 

Current Control (60 points): development of multimedia presentations, group work on individual 

task 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

Doctor of Science in Public Administration,  

Associate Professor                                                                                                     L.H. Tikhonchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


