Сертифікатна програма
«Аналіз публічної політики»





Рівень кваліфікації для якого пропонується сертифікатна програма
Магістр.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,
неформального, неофіційного)
Немає.
Профіль програми

Студенти отримують теоретичні і практичні навички аналітичної роботи в галузі
державної політики і державного управління. Фахівці з аналізу публічної політики
володіють знаннями з економічного аналізу (економічні, фінансові й технічні
характеристики окремих публічних політик); соціального аналізу (походження і суть
суспільних проблем, на вирішення яких спрямована конкретна публічна політика, реакція
суспільства, окремих суспільних груп та індивідів на основні засади політики),
політичного аналізу (аналіз процесів і процедур вироблення, ухвалення і впровадження
публічних політик з точки зору інтересів та ідеологій політичних акторів, дослідження
умов формування політичного порядку денного, прогнозування змісту і наслідків
політичних рішень), а також з основних засад застосування менеджменту в державному
управлінні.
Загальний обсяг навчальної програми – 11 кредитів ЄКТС.


Ключові результати навчання

1. Теоретичні знання
1. Предмет i завдання науки про публічну політику і державне управління.
2. Основні підходи і теорії аналізу публічної політики.
3. Функції i методи аналізу. Кількісні та якісні методи дослідження публічної політики.
Менеджеріальний, нормативний і політичний підходи до аналізу політики.
4. Моделі публічної політики: раціональна, інституційна, функціональна, інкрементальна,
модель процесу. Особливості застосування кожної моделі при аналізі публічної політики.
5. Особливості аналізу окремих етапів розробки і здійснення політики за моделлю
процесу. Визначення проблем політики і їх зв’язку з суспільними проблемами і
конфліктами. Політичний аналіз формування порядку денного публічної політики. Аналіз
альтернатив політики й критерії їх оцінки. Міркування раціональності при формуванні й
виборі конкретних альтернатив. Прогнозування наслідків конкретних варіантів політики.
Організація моніторингу й оцінювання здійснюваної політики.
6. Стратегічне планування в державному управлінні. Основні принципи і підходи до
розробки стратегічних планів розвитку державних установ.
7. Основні принципи впровадження менеджменту в роботу державних органів. Кадрові й
ресурсні проблеми забезпечення державного менеджменту. Психологічні й особистісні
проблеми впровадження менеджменту в державному управлінні.
8. Основні принципи підготовки, написання і презентації аналітичних документів.
2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
1. Уміння адекватно застосовувати основні підходи і методи аналізу публічної політики.
2. Уміння розпізнавати і класифікувати політичні, соціальні й економічні чинники в
процесах вироблення і впровадження публічних політик.
3. Здатність готувати аналітичні документи і презентувати їх.

3. Практичні навички
1. Уміння збирати й обробляти інформацію щодо суспільних проблем, індивідуальних,
групових і загальносуспільних інтересів, знаходити адекватні аргументи для
обґрунтування результатів аналізу.
2. Уміння застосовувати в практичній діяльності різні моделі й підходи до аналізу
політики.
3. Уміння виділяти політичну складову в процесах вироблення, ухвалення і
впровадження політики.
4. Уміння здійснювати стратегічне планування в масштабах підрозділу державного
органу.
5. Навички підготовки дієвого аналітичного документу з питань публічної політики і
державного управління.
Загальні уміння та навички

4.

Креативність у пошуку інформації, необхідної й релевантної стосовно аналізу
конкретної політики.
Критична оцінка аргументів і фактів при здійсненні й презентації аналізу політики.
Здатність адекватно обирати рівні аналізу політики залежно від обставин і вимог
конкретного завдання.
Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.


Положення про екзамени, оцінювання і оцінки
Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань».



Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 11 кредитів.



Форма навчання
Денна.



Керівник програми
Доктор політичних наук, доцент Дем’янчук Олександр Петрович.

