
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Вступ до фаху 
(назва навчальної дисципліни) 

 

нормативна 
(нормативна/вибіркова) 

 

Цикл професійної та практичної підготовки 
 (цикл дисциплін за навчальним планом) 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Закономірності, принципи, функції, методи, засоби, моделі й процеси у публічному 

адмініструванні та розробка практичних рекомендацій посилення впливовості публічного 

адміністрування в Україні. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Засвоєння теоретичних знань та формування професійних компетентностей щодо 

усвідомлення теоретико-методологічних засад публічного адміністрування, поглибленого 

розуміння врядування, обґрунтування основних рис держави та з’ясування особливостей публічної 

адміністрації на державному, регіональному та місцевому рівнях. 

 

Основні завдання 
 

− засвоєння основ методологічних досліджень в галузі публічного адміністрування, 

теоретичних засад демократичного врядування;  

− оволодіння сучасними підходами до визначення результативності та ефективності 

публічного адміністрування, теоріями моделей в публічному адмініструванні та навичками 

ідентифікувати їх в практичній діяльності;  

− засвоєння знань про культуру та етику в публічному адмініструванні для вирішення 

конфліктів при розробці та вживанні антистресових заходів;  

− оволодіння сучасними механізмами управління суспільним розвитком при обґрунтуванні 

тенденцій розвитку суспільно-політичних процесів;  

− засвоєння пріоритетів інноваційного розвитку країни розробка напрямів удосконалення 

процесів у сфері публічного адміністрування. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 
 

Теоретико-методологічною базою вивчення цієї дисципліни є такі навчальні дисципліни, 

як: «Соціологія праці», «Конфліктологія», «Державне та регіональне управління», «Планування 

розвитку території», «Регіональна соціально-економічна політика». У свою чергу, знання з даної 

дисципліни забезпечують успішне засвоєння наступних навчальних дисциплін: «Територіальне 

управління в умовах реформ», «Комунікації в публічному адмініструванні», «Право, Конституція 

та врядування». 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати 

− методологічні основи публічного адміністрування;  

− інструментарій публічного адміністрування;  

− моделі публічного адміністрування;  

− технологію вирішення конфліктів в публічному адмініструванні та техніку боротьби зі 

стресовими ситуаціями;  

− основи культури та етики у публічних установах;  

− сучасні механізми управління суспільним розвитком;  

− еволюцію теорії держави та суспільства;  



− зміст суспільно-політичних процесів та розуміння можливих тенденцій розвитку;  

− інноваційні технології публічного адміністрування;  

− теорію та практику застосування публічного адміністрування за кордоном та в Україні. 

 

б) вміти 

−  використовувати сучасні підходи до роботи в галузі публічного адміністрування і 

державної служби з використанням сучасних інструментів, засобів, технік і технологій;  

−  розробляти системи публічної звітності в установах галузі публічного адміністрування;  

−  визначати ефективність та результативність демократичного врядування; аналізувати і 

при необхідності адаптувати зарубіжний досвід у процесі застосування моделей в галузі 

публічного адміністрування;  

−  використовувати інструменти вирішення конфліктів у публічному адмініструванні та 

антистресові засоби;  

−  ідентифікувати сучасні механізми управління суспільним розвитком;  

−  здійснювати діагностичний аналіз суспільно-політичних процесів та визначати 

пріоритетні тенденції розвитку;  

−  визначати тенденції інноваційного розвитку України та розробляти заходи щодо 

активізації інноваційної діяльності в межах публічного адміністрування. 

 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. Теоретичні аспекти публічного адміністрування  

Тема 2. Ефективність та результативність демократичного врядування  

Тема 3.  Методологічні засади досліджень в галузі публічної адміністрації  

Тема 4.  Моделі в галузі публічного адміністрування  

Тема 5.  Культура і етика публічного адміністрування  

Тема 6. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні  

Тема 7. Теоретико-методичні засади управління суспільним розвитком  

Тема 8. Теорія держави та суспільство 

Тема 9. Суспільно-політичні процеси: зміст та тенденції розвитку  

Тема 10. Інноваційний розвиток України   

 

 

 

 

 

 

 
 


