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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є закономірності й процеси формування та прийняття 

управлінських рішень із застосуванням технологій публічного менеджменту, в тому числі на 

основі урахування процесів децентралізації ЄС. 

 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: сформувати сучасну систему знань про природу та теоретичні 

засади публічного менеджменту з урахуванням процесів децентралізації в Європі і виробити 

уміння застосовувати сучасні управлінські технології та інструментарій у практиці публічного 

адміністрування, в тому числі при наданні публічних послуг. 

 

Основні завдання 
Основні завдання дисципліни: засвоєння моделей децентралізованого управління на основі 

європейського і міжнародного досвіду; оволодіння критеріями для порівняння політико-

адміністративних систем; опанування теоретичними засадами у сфері публічного менеджменту, 

розуміння основних тенденцій та напрямів його еволюції; засвоєння засад new public management 

та форм сучасної адміністративної діяльності; оволодіння понятійним апаратом Public Governance, 

його сутністю та видами; оволодіння понятійним апаратом Regional governance 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Державне регулювання економіки та 

економічна політика», «Комунікації в публічній адміністрації», «Державна служба в публічному 

управлінні»; вивчається одночасно з навчальними дисциплінами «Вступ до публічного 

адміністрування», «Стратегічне управління». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: понятійний та категорійний апарат публічного менеджменту щодо обґрунтування 

управлінських рішень на різних рівнях суспільної системи; управлінські традиції в Європі; сучасні 

підходи до модернізації управління; критерії для порівняння політико-адміністративних систем; 

тенденції децентралізації в зарубіжних державах; передумови та засади new public management; 

форми сучасної адміністративної діяльності; понятійний апарат, сутність та види Public 

Governance, Regijnal Governance; можливості застосування елементів концепції new public 

management і Public Governance в містах України; 

б) уміти: розрізняти моделі та практичний досвід східноєвропейських країн; виявляти фактори, 

що ініціюють модернізацію системи управління; розрізняти механізми і моделі модернізації 

державного управління; аналізувати світові моделі децентралізованого управління; застосовувати 

критерії для порівняння політико-адміністративних систем; порівнювати моделі розвитку 

виборчого права та виборчого процесу; виявляти тенденції децентралізації в обраних державах; 

оцінювати управління територіями на основі критеріїв good-governance; класифікувати форми 

адміністративної діяльності; застосовувати сучасні стандарти public governance; порівнювати 

моделі і практики regional governance; практичне застосувати технології public private partnerships; 

самостійно виявляти можливості застосування елементів концепції new public management i public 

governance в містах України. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Управлінські традиції в Європі. Сучасні підходи до модернізації управління. 

Тема 2. Аналіз світових моделей децентралізованого управління. 

Тема 3. Критерії для порівняння політико-адміністративних систем. Тенденції децентралізації в 

обраних державах: Італія, Франція, Великобританія. Децентралізація у США, Канаді. 

Тема 4. Розробка моделей і практичний досвід східноєвропейських країн. 



Тема 5. Передумови та засади new public management. 

Тема 6. Форми сучасної адміністративної діяльності. Адміністративна діяльність конкурентної 

спрямованості. 

Тема 7. Public Governance: понятійний апарат, сутність та види. 

Тема 8. Оцінювання управління територіями на основі критеріїв Good governance. 

Тема 9. Regional governance. Практичне застосування технологій Public private partnerships. 

Тема 10. Можливості застосування елементів концепції new public management i public governance 

в містах України. 

 

Кафедра: економіки та менеджменту. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.е.н. Завальницька Н.Б. 
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