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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні, методологічні та практичні основи 

інноваційних технологій стратегічного управління публічною сферою та її складовими 

для досягнення цілей розвитку суспільства, держави, громади, людського колективу, 

суб’єктів публічної сфери: органів публічного управління – органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, суб’єктів громадянського суспільства, громадських 

організацій; підприємств, установ і організацій різних форм власності.  

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями з питань 

публічного управління та вироблення практичних вмінь і навичок щодо застосування 

законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної 

сфери; формування вмінь та компетенцій, необхідних для виконання функцій і реалізації 

повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного адміністрування, в тому числі для 

органів державної влади і місцевого самоврядування.  

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни:  

- узагальнення теоретичних засад у сфері публічного управління, розуміння основних 

тенденцій та напрямів їх еволюції;  

- визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного управління в розвитку 

суспільства;  

- опанування основами методології, технологіями та процедурами публічного управління 

об’єктів публічної сфери;  

- оволодіння методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на 

національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб’єктів публічної 

сфери, з позицій загально-цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення 

наукових здобутків;  

- формування навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення 

результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери.  

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до фаху», «Історія 

України», «Політична економія», «Безпека життєдіяльності» та передує вивченню 

навчальних дисциплін «Теорія та практика управління», «Комунікації в публічному 

адмініструванні», «Публічна служба, публічні засади адміністративної діяльності», 

«Менеджмент державних установ і організацій». 
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Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: 

– предметну сферу і методологічну основу публічного управління; 

– перспективні наукові напрями розвитку публічного управління; технології та 

процедури формування цілей публічного управління;  

– закони, принципи та механізми публічного управління; засади, механізми, органи, 

методи та стилі публічного управління; особливості публічного управління;  

– особливості відповідальності суб'єктів публічного адміністрування за 

правопорушення у цій сфері; 

 

б) уміти: 

– підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), 

пропозиції, рекомендації (проекти) для суб'єкта публічного управління щодо визначення 

стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських рішень на основі результатів 

системного аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного стану розвитку 

сфери управління (об'єкта управління), застосовуючи методики визначення певних 

показників;  

– визначати технологію управління суб'єктом публічної сфери, що є раціональною за 

ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з 

урахуванням особливостей цього суб'єкта;  

– розробляти процедуру та основний зміст кожного етапу формування та 

впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, виконавців і 

вартості;  

– уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності суб'єкта 

публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та 

організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних управлінських технологій;  

– застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності 

публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін. 

–  

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний 

рівень сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Робоча програма складена на  8 кредитів. 

 

Форми контролю  – екзамен. 
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РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Номер 

теми 
Назва теми 

1. Публічне управління – системне публічне явище. 

2. Теоретичні основи публічного управління. 

3. Об’єктивні закони публічного управління. 

4. Принципи публічного управління. 

5. Цілі і функції публічного управління. 

6. Суспільні процеси як об’єкти публічного управління. 

7. Форма державного устрою і методи державного та публічного управління. 

8. Публічна сфера- єдність економічної, соціальної та політичної сфери. 

9. Розвиток доброго врядування (Good Governance) в Україні. 

10. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади. 

11. Публічне управління та муніципальна публічна влада. 

12. 
Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних об’єднаннях. 

Корпоративна влада в публічному управлінні. 

13. Місцеве самоврядування та територіальна організація влади. 

14. Основи демократії. 

15. Електронне урядування. 

16. Громадянське суспільство як об’єкт публічного управління. 

17. Антикорупційна діяльність у сфері публічного управління. 

18. Результативність та ефективність публічного управління та адміністрування. 

19. Контроль в публічному управлінні. 

20. Міжнародне публічне управління та його розвиток в світі. 
 

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Публічне управління – системне публічне явище. 

Підходи до аналізу терміну «публічне управління». Сучасні риси цивілізації. 

Корені розуміння сучасного Приватного та Публічного сектору. Механізми соціальної 

регуляції. Public.  Public sector. Публічна сфера. Інститути, що  належать до Public sector. 

Принцип публічності.  Еволюція моделі управління. Теоретичні засади публічного 

управління. Публічне управління. Демократичне врядування. Види публічного 

управління. Основи публічного управління як спеціальної наукової теорії. Основні риси 

теорії публічного управління.  

Механізм публічного управління. Елементи механізму публічного управління. 

Система органів виконавчої влади. Сукупність правових норм, що регламентують 

організаційну структуру системи органів виконавчої влади і процеси її функціонування 

та розвитку. Комплексний механізм публічного управління.  

Складові публічного управління. Діяльність, яка тісно пов’язана із політикою, 

законом та громадянським суспільством. Державне управління, де суб'єктом виступає 

держава в особі відповідних структур. Управління органів місцевого самоврядування. 

Громадське управління, де суб'єктами є недержавні утворення. Централізація. 

Деконцентрація. Елементи сучасної системи місцевого самоврядування в Україні. 

Територіальна громада. Особливість місцевого самоврядування. Система територіальної 
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влади в Україні. Функції місцевого самоврядування. Засади регіональної влади в 

Україні. Громадське управління. Громадська організація. 

Адміністрація в публічному управлінні. Рublic administration. Публічне 

адміністрування. Публічна адміністрація. Адміністрування. Механізми публічного 

адміністрування. Реформа публічної адміністрації. 

 

Тема 2. Теоретичні основи публічного управління. 

Структурні складові публічного управління. Філософські засади. Концептуальні 

ідеї. Виявлення закономірностей та методи дослідження. Основні закономірності та 

закони публічного управління. Поняття публічного. Державна влада та публічна влада, 

державна політика та публічна політика: спільне і відмінне. Державне управління: 

визначення та характерні риси. Відмінності менеджменту державної організації від 

менеджменту недержавної організації.  Визначення публічного управління (Демонд 

Кілінг, Джей М. Шавріц). Публічне управління та державне управління. 

Співвідношення понять: «Government»; «Governance»; «Good governance»; «Public 

management»; «New public management».   

Суб’єкти та об’єкти публічного управління. Держава як суб’єкт публічного 

управління. Органи місцевого самоврядування в публічному управлінні. Політичні 

партії та громадські організації як суб’єкт публічного управління. Бізнес як суб’єкт 

публічного управління. Соціальний діалог як запорука успішного публічного 

управління. Співробітництво з питань громадянського суспільства як один із 

пріоритетів реформування публічного управління в Україні.   

Функції публічного управління. Планування, довгострокове планування та 

стратегічне планування. Організація та координація у публічному управлінні. 

Організаційна структура та її різновиди. Етапи проектування організаційних структур. 

Поняття ідеальної організаційної структури. Контроль у публічному управлінні. Види 

контролю та його призначення. Негативні наслідки контролю та шляхи їх усунення. 

Умови ефективності контролю Концепція управління за результатами. Антикризовий 

менеджмент як складова функції контролю. Функції держави у системі публічного 

управління (Бернар Гурне).  

Українська модель публічного управління та адміністрування. Завдання 

вітчизняного   публічного управління та адміністрування. Економічні засади публічного 

управління та адміністрування.  Функції публічного управління. Адміністративна 

послуга як функція публічного управління. Українська модель публічного управління та 

адміністрування.\ 

 

Тема 3. Об’єктивні закони публічного управління. 

Основні закони, закономірності та принципи публічного управління державою. 

Закономірності публічного управління та адміністрування. Взаємозв’язок законів, 

закономірностей та принципів публічного управління. Об’єктивні закони публічного 

управління. Специфічні закони формування та ефективного функціонування системи 

публічного управління. Закономірності публічного управління. Чинники вибору у 

публічному управлінні та адмініструванні. Базові моделі публічного управління та 

адміністрування.   Самоорганізація в системі публічного управління та адміністрування.  

Підходи у публічному управлінні та адмініструванні. Парадигма досліджень публічного 

управління та адміністрування.  
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Тема 4. Принципи публічного управління. 

Принципи публічного управління та їх ціннісний вимір (Глен Райт). Принцип 

зворотного зв'язку як основа публічного управління. Принципи публічного управління 

та адміністрування. Основні підходи до формування принципів публічного управління.   

Загальносистемні принципи публічного управління. Загальнометодичні 

принципи публічного управління. Соціально-політичні принципи публічного 

управління. Соціальноекономічні принципи публічного управління. Соціально-

культурні принципи публічного управління. Принципи громадянського суспільства 

Європейського Союзу Застосування принципів публічного управління.   

Управління зв’язками в публічному управлінні. Переговорний процес як 

інструмент управління зовнішніми зв’язками. «Урядування в мережі». «Трирівнева 

концепція» публічного управління Леслі Пала. Організація масової свідомості та 

поведінки як елемент публічного управління. Технології управління масовою 

свідомістю і поведінкою. «Вікно Овертона» та «доктрина шоку». Комунікативний вплив 

як інструмент публічного управління. Компаративний аналіз принципів публічного та 

державного управління.  

 

Тема 5. Цілі і функції публічного управління. 

Класифікація цілей публічного управління. Особливості процесу цілевизначення 

в публічному управлінні. Ієрархія цілей і  “дерево цілей” публічного управління. 

Поняття функції публічного управління, її предмет і зміст. Класифікація функцій 

публічного управління. Функція надання адміністративних послуг. Методи і засоби 

реалізації функцій публічного управління. Функціональний підхід до розбудови 

системи органів виконавчої влади. Організаційно-функціональна структура публічного 

управління і принципи її формування. Місія, цілі, завдання і управлінські функції 

державних органів. Забезпечення горизонтальних взаємодій у державному апараті.  

 

Тема 6. Суспільні процеси як об’єкти публічного управління. 

Системність як об’єктивна властивість соціальних об’єктів. Сутність системного 

(системно-синергетичного) підходу в управлінні суспільними процесами. Система 

публічного управління і її структура. Прості (малі) і складні (великі) системи 

публічного управління. Прямі і зворотні зв’язки в системі публічного управління. 

Зовнішні зв’язки системи державного управління. Державне управління в системі 

публічного управління.  Багатоманітність як умова стійкості і динамізму системи 

публічного управління. Суспільні виклики і особливості регулюючого впливу держави 

на процеси соціально-економічного розвитку. Концепція сталого розвитку. Поняття 

публічно-приватного партнерства. Основні форми і механізми партнерської співпраці 

органів публічної влади з бізнесом і об’єднаннями громадян. Державне управління в  

окремих секторах економіки та сферах життєдіяльності суспільства: загальні підходи.  

 

Тема 7. Форма державного устрою і методи державного та публічного 

управління. 

Поняття і сутність державного управління. Громадська обумовленість 

державного управління. Цільова спрямованість державного управління. Світові 

тенденції еволюціонування держави як суб’єкта управління суспільними процесами. 
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Концепція спроможності держави. Обумовленість державного управління вектором 

історичної еволюції, соціальною сутністю і формами держави. Традиційна, раціональна 

і сервісна (маркетингова) моделі державного управління.  Співвідношення державної 

влади і державного управління. Державний механізм: державний апарат і  державні 

установи та організації. Органи влади і апарат управління. Принципи державного 

управління та їх характеристика. Рівні державного управління. Форми державного 

управління. 

 

Тема 8. Публічна сфера - єдність економічної, соціальної та політичної 

сфери. 

Концепції публічного управління економічними, соціальними та політичними 

процесами. Поняття геоекономіки.   

Ринкові інститути. Форми організації економічної діяльності приватного бізнесу. 

Роль приватного бізнесу у формування економічної стратегії держави. Приватна та 

державна власність – взаємовідносини та протиріччя. Держава як учасник і регулятор 

взаємовідносин у приватному бізнесі. Приватизація як інструмент державної політики. 

Обґрунтування доцільності та аналіз ризиків приватизації.   

Необхідність та економічна обґрунтованість розвитку малого та середнього 

бізнесу. Регуляторна політика держави відносно малого та середнього бізнесу. Історичні 

та новітні напрямки розвитку малого та середнього бізнесу, пріоритетність їх підтримки 

на рівні держави.  

Пріоритетні напрями науково-технічної політики держави. Її цілі та завдання. 

Формування економічної стратегії держави. Роль міжнародних економічних організацій 

у формування державної політики у галузі управління економічним розвитком країни. 

Роль держави у управлінні економічним розвитком.   

Проблеми інтеграції та реінтеграції економіки України з ключовими 

економіками світу. Вплив політичних взаємовідносин між країнами на розвиток їх 

економік.   

Сучасна практика бюджетного процесу в Україні. Бюджет і економіка. Бюджет 

як стратегія економічної і соціальної політики. Бюджет і стабілізація. Бюджет як засіб 

контролю та управління економічним розвитком. Підготовка, прийняття та виконання 

бюджету.  

Публічне управління в сфері економіки у світлі Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС.  

Витоки концепції сталого (збалансованого) розвитку. Форум Ріо-92 та його 

рішення. Глобальні конвенції ООН та стан їх імплементації в Україні. Мета й основні 

принципи концепції сталого (збалансованого) розвитку. Міжнародні форуми після Ріо-

92 та їх рішення Тенденції змін основних властивостей компонентів природи. 

Індикатори сталого (збалансованого) розвитку. Ресурси забезпечення сталого 

(збалансованого) розвитку України. Основні завдання переходу України до сталого 

(збалансованого) розвитку. Формування майбутнього розвитку України: стан і 

проблеми.   

 Сутність поняття «соціальна політика». Об’єкти і суб’єкти соціальної політики.   

Основні напрями національної соціальної політики. Цілі соціальної політики. 

Загальні та специфічні принципи публічного управління соціальною політикою.   
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Держава як гарант соціальної політики. Публічне управління соціальним 

захистом. Система соціального захисту населення. Види соціальної допомоги. 

Забезпечення державою безпеки прав та інтересів споживачів.   

Державна політика у сфері розвитку культури. Формування бренду держави та 

нації у контексті загальнополітичних змін на світовій арені. Проблеми 

самоідентифікації осередків суспільства за мовними, культурно-історичними, або 

релігійними ознаками, основні завдання державної політики у відповідних сферах.  

Державне регулювання сферою житлово-комунального господарства. Механізми 

керування взаємовідносинами між постачальниками та споживачами послуг ЖКГ.  

Управління освітою як галузь державної діяльності. Державна політика в галузі 

освіти. Законодавче та нормативно-правове забезпечення освітньої галузі. Органи 

управління освітою, їх структура, повноваження. Державні освітні стандарти. 

Моніторинг якості освіти. Регулююча і контролююча функція держави у підготовці 

фахівців. Ліцензування, акредитація та атестація навчальних закладів.  

Охорона здоров’я як складова соціальної та гуманітарної політики держави. 

Особливості державного управління в галузі охорони здоров’я.  Державні механізми 

управління охороною здоров’я.  Стан та основні проблеми охорони здоров’я в Україні. 

Здоров’я як біологічна, соціальна та економічна категорія. Проблеми здоров’я 

населення України і шляхи їх розв’язання. Екологічний стан України і здоров’я 

населення. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи.  

Держава як гарант «забезпеченої старості». Світовий досвід вирішення питань 

пенсійного забезпечення. Основні тенденції, шляхи та підґрунтя таких рішень. 

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку пенсійного забезпечення в Україні.   

Публічне управління соціальною сферою життя суспільства у світлі Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС. Основні завдання державно-публічної політики захисту 

прав споживачів в Україні, програма їх реалізації. Ефективність публічного управління 

в соціальній сфері.  

 

Тема 9. Розвиток доброго врядування (Good Governance) в Україні 

Взаємодія з громадянами. Сучасна традиційна модель управління суспільством. 

Етапи суттєвої модифікації. Класична модель управління основана на доктрині М. 

Вебера. Управління у формі монократичної ієрархії. Замкнута система управління. 

Система прямого підпорядкування. Бюрократична система. Норми публічного права. 

Система управління раціональна і підпорядкована закону. Бюрократ, строго 

підпорядкований політичному начальнику. Проблема владних відносин. Класична 

модель політики. Зміцнення керівної функції в центральної влади. Передача 

повноважень. Гнучкість системи. Забезпечення виконання, контролю, звітності. 

Вдосконалення управління людськими ресурсами. Оптимізація інформаційних 

технологій. Розвиток конкуренції. Підвищення якості регулювання; надання якісних 

послуг. Сучасний підхід до взаємовідносин влади і людини.  Подолання стереотипів 

“суб’єкт – об’єкт”, на впровадження ідей партнерських взаємин “суб’єкт – суб’єкт”. 

Участь громадян і відповідальність (voice and accountability). Політична стабільність і 

відсутність насильства (political stability — absence of violence). Ефективність уряду 

(government effectiveness). Якість регуляторної політики (regulatory quality). 

Верховенство права (rule of law). Контроль корупції (control of corruption). Орієнтація 

політики на подолання бідності й сталий розвиток. Повага до всіх прав людини, їх 



 10 

захист і забезпечення. Демократія та верховенство права. Спроможність і прозорість 

держави. Готовність до співпраці з іншими країнами. 

 

Тема 10. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади. 

Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади 

і держави.  Соціальна влада. Апарат управління і апарат примусу. Політична влада. 

Відносини, що утворюються між суб'єктами політичної системи суспільства (у тому 

числі державою) на основі політичних і правових норм. Публічно-владні повноваження. 

Форми, ознаки та особливості публічної влади.   

Доктрина поділу влади як загальнодемократичний принцип публічного 

управління і один з базових принципів конституційного ладу України. Спосіб реалізації 

принципу поділу влади. Механізм “ваги і противаги”. Гілки державної влади і система її 

органів відповідно до доктрини поділу влади. Взаємодія органів влади різних гілок як 

умова оптимального функціонування державного механізму. 

 Виконавча влада її особливості, цілі та принципи функціонування. 

Співвідношення і взаємозв’язок державного управління і виконавчої влади.  Державне 

управління як діяльність виконавчо-розпорядчого характеру.  

 

Тема 11. Публічне управління та муніципальна публічна влада. 

Муніципальна публічна влада і місцеве самоврядування. Поняття «публічного 

характеру муніципальної влади». Представницькі та виконавчі органи місцевого 

самоврядування, їх повноваження. Роль місцевого самоврядування в контексті 

децентралізації влади та публічного адміністрування.  

Публічне адміністрування і демократичне врядування: співвідношення понять. 

Принципи публічного управління на муніципальному рівні. Засоби реалізації принципів 

публічного управління на муніципальному рівні. Сфери управління та компетенції 

місцевого самоврядування.  

Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Якість 

владно громадського партнерства на муніципальному рівні.  

 

Тема 12. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних 

об’єднаннях. Корпоративна влада в публічному управлінні. 

Сутність та значення корпоративної влади та публічного адміністрування в 

добровільних об’єднаннях. Система корпоративної влади та публічного адміністрування 

в добровільних об’єднаннях.   

Публічне адміністрування в некомерційних організаціях.   

Корпоративна влада в господарських товариствах. Територіальні ознаки (за 

місцем проживання). Ознаки формування, які складаються незалежно від бажання 

людей (розподіл по класах або соціальним верствам суспільства). Ознаки формування, 

які складаються свідомо задля досягнення суспільних благ (наприклад, політичні 

партії). Ознаки формування, які відображають приватні інтереси своїх членів 

(наприклад, союзи полювальників та риболовів). Такі, що виникають стихійно (натовп, 

що біжить в паніці в одному напрямку). Такі, що відрізняються антигромадянським 

характером (банд формування тощо). 
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Установчі акти окремих добровільних об’єднань. Статут організації. Виконавчий 

орган добровільних об’єднань. Наглядова рада. Публічне адміністрування в 

некомерційних організаціях. 

Міжнародний та зарубіжний досвід публічного адміністрування та 

корпоративної влади. Всесвітні (універсальні) міжнародні організації. Організація 

Об’єднаних Націй та її спеціалізовані установи (ЮНЕСКО, МОП, ВООЗ, МВФ, МБРР, 

ВПС, ІКАО, ІМО та ін.). 

 

Тема 13. Місцеве самоврядування та територіальна організація влади.

 Регіональне управління. Теоретичні засади регіонального управління. Державна 

регіональна політика. Організаційно-правові аспекти регіонального управління. Місцеве 

самоврядування в Україні. Теоретико-правові засади системи місцевого самоврядування 

в Україні. Елементи системи місцевого самоврядування. Формування, завдання та 

повноваження органів місцевого самоврядування. Орієнтовні теми аналітичних 

досліджень.  

Глобалізація і регіоналізація як світові тенденції. Вплив процесів глобалізації та 

регіоналізації на регіональний розвиток в Україні. Співвідношення централізації та 

децентралізації в управлінні регіональним розвитком. Трансформація співвідношення 

централізації та децентралізації. Дослідження процесу децентралізації у державному 

управлінні регіональним розвитком. Зміст централізації та децентралізації в управлінні 

регіональним розвитком. Тенденції децентралізації у країнах Євросоюзу, США та 

Канаді. Засоби забезпечення державної регіональної політики. Підходи до формування 

та реалізації державної регіональної політики. Адміністративно-територіальний устрій 

України: сучасний стан та перспективи. Поняття та суть адміністративно-територіальної 

одиниці: складові елементи та їх взаємодія. Моделі територіальної організація влади: 

сучасний стан та підходи до реформування. Аналіз пріоритетів розвитку окремих 

регіонів за визначеними критеріями. Пріоритети розвитку окремих адміністративно-

територіальних одиниць України. 

Взаємовідносини центральних та місцевих органів виконавчої влади з органами 

місцевого самоврядування в забезпеченні впровадження ефективної регіональної 

політики: інституційний аспект. Поняття місцевого самоврядування: сучасні вітчизняні 

і світові підходи. Специфіка місцевого самоврядування в контексті публічної влади. 

Концепції місцевого самоврядування. Відображення у чинному законодавстві основних 

концепцій місцевого самоврядування 

Аналіз відображення принципів автономії місцевого самоврядування у 

локальних нормативних актах. Принципи місцевого самоврядування. Основні ознаки 

місцевого самоврядування: проблеми визначення. Співвідношення Конституції України, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Європейської Хартії 

місцевого самоврядування. Територіальна громада як носій права на місцеве 

самоврядування. Форми прямої (безпосередньої) демократії. Статути територіальних 

громад. Органи самоорганізації населення. 

Представницькі органи місцевого самоврядування: структура, функції та 

повноваження. Виконавчі органи місцевого самоврядування: структура, функції та 

повноваження. Посадові особи місцевого самоврядування: функції та повноваження. 

Виборні особи місцевого самоврядування: функції та повноваження. Організаційно-

правова основа діяльності місцевих рад. Асоціації органів місцевого самоврядування. 
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Формування органів місцевого самоврядування. Принципи організації місцевих виборів. 

посадових осіб місцевого самоврядування. Порядок формування місцевих рад. Порядок 

формування районної, обласної ради. Формування виконавчих органів місцевого 

самоврядування. Структура органів місцевого самоврядування. Організація діяльності 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Виконавчий апарат місцевої ради. 

Регламент місцевої ради.  

Сучасний стан місцевого самоврядування в Україні. Державна політика у сфері 

місцевого самоврядування. Характеристика сучасного етапу державної політики у сфері 

місцевого самоврядування. Концепція реформи місцевого самоврядування. 

Перспективи реформування місцевого самоврядування. Європейська стратегія щодо 

інновацій та доброго врядування на місцевому рівні. Територіальна організація 

публічної влади як основа розвитку місцевого самоврядування. 

 

Тема 14. Основи демократії. 

Витоки і сутність демократії. Виникнення і зміст демократії. Особливості 

сучасної демократії. Аспекти й різновиди демократії. Основні цінності сучасної 

демократії. Теорія і практика сучасних переходів до демократії. Проблеми розвитку 

сучасної демократії в сучасній Україні. 

 Демократичні інститути. Конституція та її призначення. Конституція незалежної 

Української держави та її правовий захист. Права та свободи людини. Сучасне розуміння 

прав людини. Методи та механізми захисту прав і свобод людини. Система захисту прав 

і свобод людини в Україні. Судова влада в демократичних країнах. Судова система в 

Україні. Призначення, структура і функції законодавчої влади. Моделі організації й 

роботи законодавчої влади в розвинених демократіях. Законодавча влада в Україні. 

Виконавча влада в демократичних суспільствах: призначення і сутність. Порівняльна 

характеристика моделей виконавчої влади. Організація виконавчої влади в Україні. 

 Місцеве та регіональне самоврядування. Демократія і децентралізація влади. 

Поняття та основи концепції місцевого самоврядування. Правові засади місцевого 

самоврядування. Структура органів місцевого самоврядування. Місцева демократія та її 

форми. Органи місцевого самоврядування. Суспільний статус місцевого самоврядування 

в Україні. Місцеве самоврядування і державна влада: способи взаємодії. 

Громадянин й демократія. Роль політичних партій у розвитку демократії. Статус і 

функції політичних партій у політичній системі України. Виникнення багатопартійності. 

Представництво інтересів через посередництво партій в Україні. Організаційні засади 

партійної діяльності та їх вплив на демократію. 

Вибори, громадянин, демократія. Вибори як інститут демократії. Роль 

громадянина у демократизації суспільства. Модель демократичного громадянина і 

культура громадянськості. Активна громадянська позиція й громадянська участь. 

 

Тема 15. Електронне урядування. 

Електронна демократія: сутність, мета, завдання. Категорійно-понятійний апарат 

електронної демократії. Демократичне суспільство та правова держава як обов’язкові 

умови електронної демократії та електронного урядування. Докорінне переосмислення 

ролі і функцій органів державної влади та місцевого самоврядування. Оцінка та 

контроль діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування з боку 

суспільства та бізнесу за допомогою технологій електронного урядування.  
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Участь громадян, громадських організацій та суб’єктів господарювання у 

формуванні державної політики. Новітні форми залучення громадян до процесу 

прийняття рішень: е-охоплення, е-включення, е-участь, е-партнерство. Електронне 

громадське обговорення проектів нормативно-правових актів та інших документів, що 

мають значне суспільне значення. Електронна взаємодія громадських рад з 

відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

 Модель надання державних послуг громадянам електронними каналами. 

Пріоритетні напрями розвитку електронних консультацій з громадянами. Технологічні, 

організаційні, політичні аспекти електронної демократії. Співвідношення електронної 

демократії та електронного урядування на практиці. Електронна демократія як атрибут 

захисту громадянами своїх інтересів і визначених форм співпраці з державою за 

допомогою технологій електронного урядування. 

 

Тема 16. Громадянське суспільство як об’єкт публічного управління. 

Розвиток громадянського суспільства. Сутність та різновиди громадянського 

суспільства. Поняття, структура і функції громадянського суспільства. Моделі 

громадянських суспільств. Громадянське суспільство як умова свободи й демократії. 

Розвиток громадянського суспільства в незалежній Україні. Інститути громадянського 

суспільства. 

Питання легітимності влади, підтримка демократії в Україні. Легітимність 

політичної влади. Громадянська культура. Демократія та соціальна політика. Суб’єкти 

та функції соціальної політики. Соціальна політика та соціальна структура 

(стратифікація) України. Поняття та основні компоненти соціальної структури. 

 

Тема 17. Антикорупційна діяльність у сфері публічного управління. 

Поняття корупції. Сутність термінів «корупція» та «корупційні дії». Типи 

корупції. Види корупції. Форми корупції.  

Ознаки корупційних дій. Безпосередні причини та умови розвитку корупції в 

публічному управлінні. Зони «підвищеного» ризику прояву корупції у сфері публічного 

управління.   

Загальна характеристика антикорупційного національного та міжнародного 

законодавства. Антикорупційна стратегія України  

 

Тема 18. Результативність та ефективність публічного управління та 

адміністрування. 

Сервісна складова публічного управління. Поняття «послуги, що надається при 

виконанні функцій державної влади». Публічні послуги: національні особливості 

підходів до розуміння та забезпечення. «Перелік базових публічних послуг» 

Європейського Союзу.   

Адміністративні послуги держави: соціально-економічна сутність та критерії 

оцінки якості надання. Поняття універсальної послуги.  

Оцінка результативності та ефективності здійснення державного управління. 

Детермінанти підвищення ефективності публічного управління та адміністрування. 

Ноосферне управління в системі державної влади.  
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Тема 19. Контроль в публічному управлінні. 

Поняття ефективності в публічному управлінні. Чинники та критерії 

ефективності публічного управління. Загальна соціальна ефективність публічного 

управління. Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб. Проблема 

оцінювання та управління якістю у публічному управлінні. Планування оцінювання та 

його елементи: вибір часу для оцінювання та формулювання питань, на які оцінювання 

має відповісти. Проблема розповсюдження та використання результатів оцінювання. 

Партнерське оцінювання та його переваги.  

Поняття ефективності та результативності публічного управління 

адміністрування. Фактори результативності та ефективності публічного управління та 

адміністрування. Критерії ефективності та результативності публічного управління 

адміністрування. Специфічні особливості при визначенні ефективності публічного 

управління та адміністрування.  

Вплив сучасних тенденцій розвитку управлінської діяльності та особливостей 

управлінської праці на визначення їх ефективності. Критерії та показники оцінки 

результативності та ефективності управлінської праці. Специфічні особливості при 

визначенні ефективності публічного управління.  

 

Тема 20. Міжнародне публічне управління та його розвиток в світі. 

Предмет та методологічна основа міжнародного публічного управління і 

адміністрування.  Перебудова уряду” (Reinventing Government).“Ідеальний” бюрократ М. 

Вебера. Сучасний державний службовець. Транспарентність. Експерти ООН з питань 

адміністративно-державної діяльності. 

Зміст і взаємозв’язок ключових понять міжнародного публічного управління. 

Міжнародний досвід публічного управління  для України. Проблеми адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС. Систематизація заходів щодо інтеграції 

України в європейський правовий простір і виконання нею зобов’язань, взятих у рамках 

УПС. Імплементація Угоди про партнерство та співробітництво. Світовий досвід 

управління якістю публічних послуг у системі розвитку публічного управління. 

Загальноєвропейська практика запобігання проявам корупції на державній службі. 

Система управління якістю (СУЯ). Ключові вимоги норми ISO 9001.“Управління 

повною якістю” або “комплексне управлінням якістю” (Total Quality Management – 

TQM). 

Демократія та публічна політика. Публічна політика і публічна сфера в світі. 

Європейський досвід у сфері реформування державної служби та місцевого 

самоврядування. Кардинальні зміни у зовнішньому глобалізованому світі початку ХХІ 

ст. Досвід Великої Британії, Данії, Голландії, Швеції та ін. країн у налагодженні 

партнерства з приватним сектором.  
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2017_260_31
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_19
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-2/index.html


 17 

4. Надолішній, П. І. Теорія і практика демократичного врядування: вітчизняна традиція 

та уроки історії [Текст] / П. І.  Надолішній // Реформування публічного управління : 

теорія, практика, міжнародний досвід : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за 

міжнар. участю, 31 жов. 2014. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – С. 3-5. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу :  http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/kon1in.pdf  

5. Надолішній, П. І. Державне управління в Україні на перехресті тисячоліть: виклики, 

загрози і перспективи [Текст] / П. І.  Надолішній // Актуальні проблеми державного 

управління : зб. наук. пр.  ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 2 (58). – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2014. – С. 3-11; [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/Zbirnuk_(58)2.pdf 

6. Надолішній, П. І., Піроженко Н. В. Публічно-приватне партнерство в Україні: 

теоретико-методологічні засади і умови інституціалізації / П. І. Надолішній, Н. В. 

Піроженко // Теоретичні та прикладні питання державотворення: Електронне наукове 

фахове видання Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при 

Президентові України. – Вип. 10-2012. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi  

7. Попов, С. А. Державно-управлінські нововведення: теорія, методологія і практика: 

моногафія / С. А. Попов. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – 296 с. 

8. Почепцов, Г. Г. Інформаційна політика в Україні : навч. посіб. /  

Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – К. : Вид-во “Знання”, 2005. – 665 с. 

9. Приходченко, Л., Іжа, М. Архетипні засади еліти та лідерства в політико-

адміністративному реформуванні системи державного управління / Л. Приходченко, 

М. Іжа // Публічне управління: теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації 

докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2013. – 

спеціальний випуск. – С.154 – 159.  

10. Приходченко, Л. Л. Досвід проведення адміністративних реформ у пострадянських 

країнах: уроки для України / Л. Приходченко // Публічне управління: теорія та 

практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – 

Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2011. – № 2. – С. 4 – 10.  

11. Руденко О. М. Теорія суспільної стабільності в державному управлінні : монографія / 

О. М. Руденко. – К. : НАКККіМ, 2010. – 303 с. 

12. Соціальне партнерство і державна політика: від теорії до практики демократизації 

державного управління / за заг. ред. В. М. Мартиненка. -Х.: ХарРІ НАДУ, 2009. -251 с. 

13. Сурмін, Ю. П., Надолішній, П. І. Методологія як інструмент ефективної реалізації 

можливостей державного управління [Текст]  /Юрій Сурмін, Петро Надолішній 

//Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України ; наук.-ред.  колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011.-  Т. 2 :   

Методологія державного управління / наук.-ред. Колегія : Ю. П. Сурмін (співголова), 

П. І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011.- 7 – 16; [Електронний ресурс] – Режим 

доступу :  http://212.111.196.8:8081/ndi/encyclopedia/default.aspx     

14. Управління сталим регіональним розвитком на засадах демократичного врядування: 

теорія та практика: монографія [Текст]  / за заг. ред. М. М. Іжі. [авт. кол.: Іжа М. М., 

Артем’єва Н.П., Воронов О. І., Карпенко В.В. та ін.] – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012. – 

252 с.  
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РОЗДІЛ 5.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2.  Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

3. Громадянське суспільство і влада : інтерактивна інформаційно-аналітична система 

- http://civic.kmu.gov.ua 

4. Державне управління: теорія та практика. Електронне наукове фахове видання НАДУ 

при Президентові України – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP. 

5. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

6. Державний комітет України з питань  регуляторної політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index 

7. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

8. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

9. Національний інститут стратегічних досліджень  http://www.niss.gov.ua  

Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

10. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

11. Сайт Кабінету Міністрів України. http://www.kmu.gov.ua/control  

12. Сайт Львівської обласної ради. http://www.kmu.gov.ua/control 

13. Сайт Національного агенства  України з питань державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index 

14. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

15. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-

soc.com.ua/institute/ 

16. Теоретичні та прикладні питання державотворення Електронне наукове фахове 

видання ОРІДУ НАДУ при Президентові України – http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/tppd/index.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі факультету 

управління фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни  

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://civic.kmu.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP
http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control
http://www.nads.gov.ua/control/uk/index
http://www.pravo.org.ua/
http://i-soc.com.ua/institute/
http://i-soc.com.ua/institute/
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1. Верховна Рада України –  

http://www.rada.gov.ua/ 

2. Президент України – 

http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – 

http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Національний інститут стратегічних 

досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/  

5. Громадянське суспільство і влада : 

інтерактивна інформаційно-аналітична система - 

http://civic.kmu.gov.ua 

6. Державне управління: теорія та практика. 

Електронне наукове фахове видання НАДУ при 

Президентові України – 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP. 

7. Теоретичні та прикладні питання 

державотворення Електронне наукове фахове 

видання ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України – http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/tppd/index.html. 

 Стандарти освіти (Освітньо-наукова 

програма); 

  Навчальні та робочі навчальні 

плани; 

  Програму навчальної дисципліни; 

  Робочу програма навчальної 

дисципліни; 

 Семестровий план; 

 Навчально-методичні матеріали для 

проведення лекцій. Конспект лекцій з 

навчальної дисципліни; 

 Плани семінарських занять і 

методичні рекомендації щодо їх 

проведення з навчальної дисципліни; 

  Завдання для самостійної роботи 

студента і методичні рекомендації 

щодо їх виконання з навчальної 

дисципліни; 

   Завдання для індивідуальної 

роботи студента (індивідуальні 

навчально-дослідні завдання) і 

методичні рекомендації щодо їх 

виконання з навчальної дисципліни; 

 Засоби діагностики знань та 

умінь студентів; 

  Завдання для модульного та 

підсумкового контролю знань; 

  Методичні, мультимедійні, опорні 

матеріали для лекційних, 

семінарських (практичних) занять; 

 Рекомендована література на 

поточний навчальний рік; 

 Дистанційний курс із зазначенням 

місця його знаходження, доступу (за 

умови запровадження); 

 Законодавчі та інструктивно-

методичні матеріали, альбоми схем, 

бланковий матеріал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP
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РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  

ПРОГРАМИ 

 

 
 

 

 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми  

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    

    

    

    

    


