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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНОЛОГІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ» 
 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Закономірності й процеси формування та прийняття управлінських рішень із 

застосуванням технологій публічного адміністрування, в тому числі на основі урахування 

процесів модернізації в Україні.  

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Сформувати у студентів магістратури публічного адміністрування сучасну систему знань 

про природу та теоретичні засади технології публічного адміністрування з урахуванням 

процесів модернізації державного управління в Україні, та виробити вміння застосовувати 

сучасні управлінські технології та інструментарій у практиці публічного адміністрування, в 

тому числі при наданні публічних послуг.  

 

Основні завдання 
 

 Засвоєння методологічних основ технології управління та особливостей технології 

публічного адміністрування; оволодіння сучасними підходами до технології роботи з 

інформацією у публічних установах та технологією роботи з інформацією у системі 

публічного адміністрування; опанування основами службового діловодства у публічних 

установах та засадами технології ділового спілкування; оволодіння інноваційними 

технологіями публічного адміністрування та уміннями використовувати зарубіжний досвід; 

оволодіння понятійним апаратом адміністративного менеджменту та уміннями практичного 

застосування методологічних основ адміністративного менеджменту; опанування навичками 

та вміннями формувати адміністративний процес в публічній установі; оволодіння підходами 

здійснення діагностичного аналізу системи адміністративного менеджменту; опанування 

уміннями розробляти технологію виробітки та прийняття управлінських рішень у системі 

адміністративного менеджменту; оволодіння технологіями організаційної структуризації та 

управління змінами у системі адміністративного менеджменту. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до публічного 

адміністрування», «Стратегічне управління», «Управління публічним сектором» та передує 

вивченню дисциплін «Стратегічне планування державної політики у сферах життєдіяльності 

суспільства», «Регіональні аспекти економіки публічного сектору». 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: понятійний та категорійний апарат управлінської технології; методологічні 

основи технології управління; особливості технології публічного адміністрування; технології 

роботи з інформацією у системі публічного адміністрування; сучасні технології службового 

діловодства у публічних установах; технології ділового спілкування; інноваційні технології 

публічного адміністрування; зарубіжний досвід упровадження та реалізації технологій 

публічного адміністрування; можливості застосування технології адміністративного 

менеджменту у публічному адмініструванні.  

б) уміти: застосовувати технології роботи з інформацією у системі публічного 

адміністрування; здійснювати службове діловодство у публічних установах; застосовувати 

технології ділового спілкування у публічних установах; практичне застосувати інноваційні 

технології публічного адміністрування; застосовувати критерії для порівняння політико-

адміністративних систем; проектувати адміністративний процес в публічній установі; 

розробляти систему адміністративного менеджменту в публічній установі; застосовувати 

технології управління адміністративним процесом; проводити діагностику та аналіз системи 
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адміністративного менеджменту публічної установи; застосовувати сучасні технології 

виробітки та прийняття управлінських рішень у системі адміністративного менеджменту; 

здійснювати організаційну структуризацію у публічній установі; застосовувати сучасні 

технології управління змінами в системі адміністративного менеджменту. 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Теоретичні аспекти публічного адміністрування в системі публічного управління. 

Тема 2. Форми, методи та стиль публічного адміністрування. 

Тема 3. Механізми та моделі в публічному адмініструванні. 

Тема 4. Особливості технології публічного адміністрування. 

Тема 5. Технології роботи з інформацією у системі публічного адміністрування. 

Публічне адміністрування в умовах розвитку інформаційного суспільства. 

Тема 6. Форми сучасної адміністративної діяльності. Адміністративна діяльність 

конкурентної спрямованості. 

Тема 7. Публічне адміністрування та публічна влада. Основні принципи діяльності та 

функції публічних адміністрацій. 

Тема 8. Публічні та адміністративні послуги в системі публічного адміністрування. 

Тема 9. Ефективність та результативність діяльності публічних адміністрацій. 

Тема 10. Адміністративний процес у публічній установі. Технології управління 

адміністративним процесом. 

Тема 11. Публічне адміністрування як процес розробки, прийняття та виконання 

управлінських рішень. 

Тема 12. Сучасні технології адміністративного менеджменту. 

Тема 13. Відповідальність у публічному адмініструванні. 

Тема 14. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні. 

Тема 15. Культура й етика публічного адміністрування 

 

 


