
 

(Ф 21.01 - 02) 
 Силабус навчальної дисципліни 

«ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА. ПРАВО В ПУБЛІЧНОМУ 

УПРАВЛІННІ» 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна професійно-оріентованої гуманітарної і соціально-

економічної підготовки (обов`язкова) 

Курс 1 (перший) 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Студенти отримають базові  знання про теоретичні засади державної політики 

та управління,  оволодіють категоріально-понятійним апаратом в області 

державної політики та управління,  вивчать механізми здійснення державної 

політики, познайомляться з різними видами і напрямами державної політики в 

сучасних умовах.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на розвиток у студентів навичок оволодіння основних 

концепцій і методів державної політики та управлінської діяльності та 

засвоєння існуючої законодавчої бази, що регулює діяльність, яка пов’язана з 

публічним управлінням та державною службою. Формує у студентів цілісне 

уявлення про сучасні механізми державного впливу на найважливіші сфери 

суспільного життя, а також про проблеми взаємодії суспільства і держави.  А 

також, сформувати у студентів сучасні знання щодо правового регулювання 

публічного управління та адміністрування; набути практичних вмінь і навичок 

щодо застосування законів, правових принципів, методів, технологій та 

процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Студенти зможуть готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, інші 

службові документи щодо діяльності установи, організації, функціонування 

галузі, території на підставі статистичного аналізу показників розвитку за 

загальною методологією аналізу політики та згідно конкретних вимог чинних 

нормативно-правових актів.; зможуть використовувати нормативно-правові 

акти, що регулюють сферу публічного управління та адміністрування.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання дозволяють грамотно здійснювати соціальні взаємодії, 

вміння викликати прихильність до співробітництва й розв’язання конфліктів, 

здатність управляти різнобічною комунікацією на засадах правових та 

етичних норм, а також здатність здійснювати організаційне проектування, 

визначати потреби та забезпечувати збалансованість ресурсів публічної 

організації на основі нормативно-правового підґрунтя. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття публічної політики і її актори. Напрямки 

державної (публічної) політики. Публічне і приватне право в публічному 

управлінні. Правове підпорядкування публічної адміністрації конституційним 

правам і свободам. Принцип правової держави як конституційно-правова 

настанова. Конституційні засади принципу демократії в діяльності публічної 

адміністрації. Конституційна організація публічної влади Єдність та 



самостійність структурних одиниць публічної влади. Правовий статус та 

повноваження публічно-владних інституцій. Підготовка та узгодження актів 

публічної адміністрації. Вирішення публічно-правових спорів 

адміністративними судами та Конституційним Судом України. Юридична 

природа службових відносин. Правове регулювання публічної служби. 

Правовий статус публічного службовця (співзвучно з тематикою в робочій 

програмі навчальної дисципліни). 

Види занять:  лекції, семінарські  

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити «Адміністративне право», «Державне управління», загальні та фахові знання, 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання цієї дисципліни можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та 

фонду НТБ НАУ 

1. Конституція України: станом на 5 жовтня 2017 року : відповідає офіц. 

тексту. Книга. Харків: Право-2017  

2. Концептуальні засади правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби. / Бернацька Н.І. /Книга, Харків-2018 

3. Публічні комунікації: теорія, технології, техніки: навч. посіб./ Васильєва 

Л.А./. Методичний посібник Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. 

Жуковського ", Харків. авіац. ін-т", 2018 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Залік 

Кафедра Права (702) 

Факультет Гуманітарний (№7) 

Викладач(і) ПІБ КАНІЩЕВ  ГРИГОРІЙ ЮРІЙОВИЧ  

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат історичних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: (057)788-43-64 

E-mail: khai702@khai.edu 

Робоче місце:224 гк 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  

 

 
Розробник  

доцент          Каніщев Г.Ю. 

 

Завідувач кафедри, 

д.н. з держ. упр.         Ковальчук В.Г.  


