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Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Взаємодія влади і суспільства 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни є надати систематизовані знання 

щодо сутності та еволюції взаємодії суспільства та влади, її 

принципів, підходів та моделей, методів і технологій реалізації за 

різними напрямами, ознайомити з кращим вітчизняним і 

зарубіжним досвідом у відповідній галузі. Сформувати уміння 

аналізувати стан взаємодії суспільства та влади в Україні, її 

особливості та тенденції, форми прояву і на основі наукових 

підходів визначати шляхи підвищення ефективності такої 

взаємодії, удосконалення її нормативно-правових і організаційних 

засад, запровадження і розвитку конкретних механізмів дієвої 

державно-громадської співпраці; створити основу для формування 

культури співпраці вітчизняних державних службовців з 

громадянами.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Аналізувати концепції, програми, політико-правові документи, 

моделі, факти, події, що визначають механізми взаємодії 

суспільства і влади;  здійснювати аналіз та систематизувати 

чинники, які справляють вплив на характер взаємодії суспільства 

та влади; організовувати та здійснювати моніторинг ефективності 

інформаційно-комунікативної політики держави; визначати шляхи 

оптимізації взаємодії суспільства та влади; залучати інститути 

громадянського суспільства до вироблення та реалізації державної 

політики.  

Володіти навичками розроблення науково обґрунтованих 

управлінських рішень задля удосконалення механізму взаємодії 

суспільства та влади; здатністю розробляти аналітичні документи, 

здійснювати експертизу проектів управлінських рішень у сфері 

суспільно-владної взаємодії; спроможністю надавати 

консультативну допомогу органам державної влади щодо 

вдосконалення механізму взаємодії суспільства та влади.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання та навички можуть бути використані в практичній 

діяльності державних службовців, а також при здійснені 

управлінських функцій на керівних посадах. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Взаємодія суспільства та влади: сутність, 

еволюція та сучасний стан. Суспільство та влада як суб’єкти 

взаємодії. Поняття і основні форми взаємодії суспільства та влади. 

Історична еволюція взаємодії суспільства та влади. Роль взаємодії 

суспільства та влади у розвитку сучасної цивілізації. Рушійні сили 



суспільного розвитку. Принципи суспільно-владної взаємодії у 

сучасних умовах. Партнерство суспільства та влади як основа су- 

спільного розвитку. Основні підходи та моделі взаємодії 

суспільства та влади. Надання послуг громадянам органами 

державної влади та місцевого самоврядування. Сучасний стан і 

перспективи розвитку механізмів взаємодії суспільства та влади в 

Україні  

Види занять: лекції і практичні  

Методи навчання: запровадження різних навчальних технології: 

розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; вирішення 

ситуаційних вправ; вирішення проблемних питань; мозковий 

штурм; кейсметоди; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота 

в малих групах; рольові та ділові ігри; письмовий контроль знань; 

індивідуальне та групове опитування; тестування; перехресна 

перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки 

тощо. 

Пререквізити Вивчення дисципліни «Взаємодія влади і суспільства» ґрунтується 

на знаннях з дисциплін: «Публічна політика», «Політологія», 

«Регіональна економіка», «Місцеві фінанси». 

Пореквізити Знання можуть бути використані при написанні дипломної роботи, 

проведення іншого виду наукової діяльності. 

Інформаційне забезпечення 
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1. Суспільство та влада: механізми взаємодії : навч.- С11 метод. 

матеріали для слухачів дисципліни “Механізми взаємодії 

суспільства і влади” / А. М. Михненко, С. О. Кравченко, І. В. 

Пантелейчук та ін. – К. : НАДУ, 2013. – 80 с.  

2.Громадянське суспільство: проблеми і напрями інституцій- ного 

розвитку: навч. посіб. / за заг. ред. Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 

2008. – 55 с.  

3. Європейський досвід державного управління : курс лекцій / 
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