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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика публічного адміністрування» сьогодні 

набуває особливого значення у зв’язку зі змінами, що відбулися в державно-правовій системі 

України, закріпленням у Конституції України світових та європейських стандартів щодо прав і 

свобод людини і громадянина. Основоположне значення для підготовки майбутніх фахівців у 

галузі управління має вивчення публічного адміністрування, адже ця дисципліна належить до 

нормативної навчальної дисципліни та вивчається згідно з навчальним планом підготовки 

фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» для всіх форм навчання.  

Публічне адміністрування базується на засадах управління до окремих питань організації та 

правового забезпечення надання адміністративних послуг, запровадження новітніх інформаційних 

технологій у практику публічного адміністрування.  

Вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика публічного адміністрування» сприяє 

підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі управління та адміністрування, забезпечує 

оволодіння студентами знаннями щодо теоретичних засад у сфері публічного адміністрування, 

розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції. 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Процес досягнення національних цілей та інтересів шляхом організації діяльності суб’єктів 

публічної сфери, у тому числі законодавчих, виконавчих і судових органів та органів місцевого 

самоврядування. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Засвоєння теоретичних знань і формування професійної компетентності щодо публічного 

адміністрування, його сутності та системи, правових засад, завдань та функцій, форм та методів, 

принципів, поглибленого розуміння урядування та процесу публічного адміністрування на різних 

рівнях – державному, регіональному, місцевому, зарубіжного досвіду публічного адміністрування; 

виробленні у студентів умінь практичного використання теоретичних положень публічного 

адміністрування та застосування законодавства. 

 

Основні завдання 

Узагальнення теоретичних засад у сфері публічного  адміністрування,  розуміння  основних  

тенденцій  та напрямків  їх  еволюції;  визначення  суті,  законів,  принципів  і механізмів  

публічного  адміністрування  в  розвитку  суспільства; опанування  основами  методології,  

технологіями  та  процедурами публічного  адміністрування  об’єктів  публічної  сфери;  
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оволодіння методами  формування,  моніторингу  та  контролю  управлінських рішень  на  

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

сфери,  з  позиції  загально-цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових 

здобутків;  набуття  навичок  розроблення  та  впровадження  заходів  із забезпечення  

результативної  та  ефективної  діяльності  суб’єктів публічної сфери.   

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

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

як: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика командоутворення» та передує 

вивченню навчальних дисциплін: «Статистика», «Фінанси, гроші і кредит», «Корпоративна 

соціальна відповідальність», «Теорія і практика прийняття управлінських рішень».   

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати 

– предметну  сферу  і  методологічну  основу  публічного адміністрування;  

– перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування;   

– технології  та  процедури  формування  цілей публічного  адміністрування;   

– закони,  принципи  та  механізми публічного  адміністрування;   

– засади,  механізми,  органи,  методи  та стилі  публічного  адміністрування;   

– основні  засади  публічного адміністрування  в  соціальній  та  економічній  сферах;   

– особливості публічного адміністрування в добровільних об’єднаннях;  

– особливості відповідальності  суб’єктів  публічного  адміністрування  за правопорушення у 

цій сфері.  

б) вміти 

– підготувати  нормативну  документацію,  пропозиції  для суб’єкта  публічного  

адміністрування  щодо  визначення  стратегічних цілей, завдань  та етапів управлінських  рішень  

на основі результатів системного  аналізу  суспільно-політичного  стану  розвитку  сфери 

управління (об’єкта управління), застосовуючи методики визначення показників;   

– визначити  технологію  управління  суб’єктом  публічної сфери, що є раціональною за 

ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з урахуванням 

особливостей цього суб’єкта;   

– виробити  процедури  та  основний  зміст  кожного  етапу вироблення та впровадження 

управлінського рішення з визначенням термінів,  виконавців  і  вартості;   

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

сфери, оптимізації  його  функціональної  та  організаційної  структури;  
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– застосовувати  методи  та  критерії  оцінювання  результативності  та ефективності 

публічного адміністрування. 

 

 

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 

 

Навчальна програма складена на 4 кредити. 

 

Форма контролю – проміжний модульний контроль, іспит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Теорія і практика публічного адміністрування» 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

28 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативна навчальна дисципліна  

Спеціалізація «Публічне адміністрування та 

управління бізнесом» 

Код та назва спеціальності: 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

Курс:  ІІ 

Семестр:  3, 4 

Методи навчання: 

лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота, 

ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, 

захист реферативних робіт, складання схем, таблиць, 
презентацій, розв’язування ситуаційних завдань, 

проведення тренінгів тощо  
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

4 240 144 80 62 2 66 30 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю  

3 семестр – 4 

4 семестр – 5 
14 1 Іспит 

 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування 

Тема 2. Основні теорії управління суспільством 

Тема 3.  Закони, принципи, цінності та цілі публічного адміністрування 

Тема 4.  Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного 

адміністрування 

Тема 5.  Система державних органів публічного адміністрування 

Тема 6. Місцеве самоврядування та муніципальна публічна влада 

Тема 7. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень 

Тема 8. Механізми, методи та стилі публічного адміністрування 

Тема 9. Результативність та ефективність публічного адміністрування 

Тема 10. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері 

Тема 11. Функціональна система публічного адміністрування у сфері економіки 

Тема 12. Відповідальність у публічному адмініструванні 

Тема 13. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні 

Тема 14. Перспективні  напрями  реформування публічного управління та 

адміністрування 
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РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ТЕМА 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування  

1.1. Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його еволюція. 

Категорії розгляду поняття «публічне адміністрування». Співвідношення понять «управління» та  

«адміністрування».  

1.2. Предметна сфера та  методологічна основа публічного адміністрування. 

Публічне  адміністрування  як  наукова  галузь  знань. Предмет  публічного  адміністрування. 

Функції  теорії  публічного  адміністрування. Теорія державного управління. 

1.3. Правові  засади  публічного  управління  та адміністрування. 

Джерела  права  у  сфері  публічного  управління  та адміністрування. Конституційне регулювання. 

Міжнародно-правове регулювання. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

Нормативно-правові акти Президента України.  

1.4. Історичний розвиток публічного адміністрування як напряму наукових досліджень та 

навчальної дисципліни. 

Істотний  поштовх  розробці  теорій  публічного  адміністрування. Основні періоди розвитку 

публічного адміністрування.  

 

 

ТЕМА 2. Основні теорії управління суспільством 

2.1. Держава та її управлінські функції. 

Концепції походження держави. Структура держави. Основні  функції  держави. Державне  

управління. Риси  державного  управління. Ознаки державного  управління. Функції  державного  

управління. Принципи  державного  управління. Методи  державного  управління. Економічна  

політика. Основні форми економічної політики.  

2.2. Джерела ідей управління суспільством і країною. 

Соціальне управління. Державне  управління. Основні підходи в розвитку теорії та практики  

управління. 

2.3. Формування та розвиток теорій управління суспільством і країною. 

Підходи  та  школи  державного управління з позиції історичного аспекту. Принципи  

функціонування  органів  управління.  

2.4. Система публічного управління. 

Система  управління. Ієрархія  системи  публічного  управління. Процес  управління. Суб’єкт  

управління. Об’єкти  управління. Функції  управління. Структура  управління. Форми  управління. 

Методи  управління. Механізм  управління. Технологія  управління.  
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ТЕМА 3. Закони, принципи, цінності та цілі публічного адміністрування 

3.1. Закони та закономірності публічного управління. 

Закони та закономірності управління. Управлінські  відносини. Система  державно-управлінських  

відносин. 

3.2. Принципи публічного управління. 

Систематизація принципів публічного управління.  

3.3. Цілі суспільства і держави. Формування механізму «дерева цілей» публічного 

адміністрування. 

Управлінська мета. Ціннісна  характеристика  держави. Структура основних  видів  цілей  

державного управління.  

3.4. Стратегічні тенденції розвитку публічного адміністрування в Україні. 

Формуванням  нової  парадигми  публічного  управління. Результативність  управління  та  якість  

надання управлінських  послуг. Економічний розвиток муніципального утворення. Основні  

вимоги  до побудови сучасної системи муніципального управління.  

 

 

ТЕМА 4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного 

адміністрування  

4.1. Сутнісні характеристики громадянського суспільства. 

Інститути громадянського суспільства. Якісні характеристики громадянського суспільства. 

Громадянське  (цивільне)  суспільство. Функції  і  атрибути  громадянського  суспільства. 

Функціональна  характеристика.  

4.2. Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства. 

Етапи процесу  розвитку теорії  громадянського  суспільства.  

4.3. Громадянське суспільство як сфера формування єдиного комплексу цінностей та відносин. 

Базові цінності сучасного громадянського суспільства. Автономність  і  органічна  єдність  

громадського  суспільства та держави. Взаємодія громадянського  суспільства і  держави. Роль  

цивілізованої  держави  у  розвитку  громадянського суспільства.  

4.4. Місце і роль об’єднань громадян, політичних партій та громадських організацій у публічному  

адмініструванні. 

Об'єднання громадян. Політична  партія. Громадська організація. Релігійні  організації.  

4.5. Публічна сфера і публічна політика державотворення. 

Суть сучасної політики в Україні.  
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ТЕМА 5. Система державних органів публічного адміністрування 

5.1. Система органів публічної влади в Україні. 

Ланки системи  органів  публічної  влади  в  Україні. Система органів місцевого самоврядування. 

Спільні  риси,  відмінності  та  проблеми  взаємодії  місцевого самоврядування та державної 

виконавчої влади. Орган державної влади. Орган  місцевого  самоврядування. 

5.2. Механізм  взаємодії  влади  та  публічного адміністрування. 

Механізм  публічного  адміністрування  за  видами владних суб’єктів. Cтруктура системи  

публічного адміністрування. Характерні риси централізації влади. Характерні риси  

децентралізації в управлінні. Властивості діяльності органів державної влади. 

5.3. Держава як суб’єкт політичної влади. 

Загальносистемні  принципи  державного управління. Політична  влада. Економічна  влада. 

Основні категорії економічних привілеїв. Типи економічної влади.  

 

 

ТЕМА 6. Місцеве самоврядування та муніципальна публічна влада  

6.1. Муніципальна публічна влада і місцеве самоврядування. 

«Місцеве  самоврядування»  та «муніципальна влада». Функції муніципальної влади. Місцеве 

самоврядування в Україні. Принципи  місцевого  самоврядування. Система органів місцевого 

самоврядування в Україні.  

6.2. Роль місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади та публічного 

адміністрування. 

Спільні ознаки юридичної природи органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади. 

Децентралізація  влади. Основні завдання децентралізації влади. Компетенція місцевого 

самоврядування. Повноваження  органу  місцевого  самоврядування.  

6.3. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування. 

Система  представницьких  та  виконавчих  органів місцевого самоврядування в Україні. поняття  

«Представницький  орган місцевого самоврядування». Обрання  сільського,  селищного,  міського  

голови як головної посадової особи територіальної громади. Ради народних депутатів. Сесія. 

Функції виконавчого комітету ради. Посадова особа місцевого  самоврядування. Обов’язки 

посадових осіб місцевого самоврядування.  

6.4. Загальні збори громадян. Органи самоорганізації населення. 

Органи самоорганізації населення. Обмеження виборчого права при виборах органів 

самоорганізації населення (виборчі цензи). Функції загальних зборів громадян за місцем 

проживання. Основні  функції  органів  самоорганізації населення. 
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ТЕМА 7. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання 

управлінських рішень 

7.1. Політичний вибір як методологічна основа прийняття управлінського рішення. 

Визначення  поняття  «політичний  вибір»  в  контексті публічного адміністрування. Трактування  

інтересів  в  теорії  соціального  управління.  

7.2. Процес прийняття  управлінських рішень. 

Управлінське рішення. Класифікація управлінських рішень в теорії  та  практиці  публічного 

адміністрування. Етапи  прийняття раціонального  управлінського рішення. Формулювання  

обмежень  і  критеріїв  прийняття  рішення. Визначення  альтернатив. Оцінка  (експертиза)  

альтернативних  варіантів. Вибір  альтернативи  (прийняття  рішення). Прийняття  рішення. 

Реалізація  рішення.  

7.3.Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень. 

Особистісні оцінки керівника. Середовище прийняття рішень. Інформаційні  та  поведінкові  

обмеження. Взаємозалежність  рішень.  

7.4. Реалізація виконання публічних рішень. 

Реалізація  державного  рішення. Заходи,  які  передбачені  на  етапі  реалізації управлінського 

рішення. Основні  вимоги  щодо  контролю  за виконанням управлінського рішення. Вимоги,  які  

пред’являються  щодо  якості управлінського рішення. 

 

           

ТЕМА 8. Механізми, методи та стилі публічного адміністрування 

8.1. Структура механізму публічного адміністрування. 

Механізми публічного адміністрування. Цільові  механізми  публічного  адміністрування. Чинний  

механізм  функціонування  системи  публічного адміністрування. Механізми  здійснення  процесу  

публічного  адміністрування. Технологія публічного адміністрування.  

8.2. Методи та стилі публічного адміністрування. 

Методи публічного адміністрування. Система  економічних  методів  публічного адміністрування. 

Економічний механізм господарювання. Приклади  економічних  методів  державного 

централізованого впливу в системі публічного адміністрування. Система  адміністративних  

методів  публічного адміністрування. Соціально-психологічні  методи  управління. Особливості 

методів публічного адміністрування. 

8.3. Адміністративно-територіальний і організаційний аспекти публічного адміністрування. 

Адміністративно-територіальний  і  організаційний аспекти публічного адміністрування.            
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ТЕМА 9. Результативність та ефективність публічного адміністрування 

9.1. Поняття результативності та ефективності публічного адміністрування. 

Ефективність управління. Критерії  загальної  соціальної  ефективності  державного управління. 

Фактори,  з  якими  пов’язана  ефективність  діяльності публічних адміністрацій. 

9.2. Концептуальні засади підвищення результативності та ефективності публічного 

адміністрування. 

Інструменти  діяльності  публічних  адміністрацій щодо підвищення їх ефективності. Зміст методу 

«управління за цілями». Тлумачення  поняття  «Легітимність влади». Відмінність  ефективності  та  

легітимності влади. 

9.3. Визначення ефективності та результативності публічного адміністрування. 

Вплив теорій-моделей вимірювання ефективності управлінської діяльності. Критерії 

результативності та ефективності публічного адміністрування. Критерії  ефективності  

управлінської  діяльності за організаційним блоком. Критерії  ефективності  управлінської 

діяльності за особистісним блоком. 

 

ТЕМА 10. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері 

10.1. Формування підходів до соціальної політики 

Соціальна політика. Структурна  система  соціальної  політики. Етапи формування  соціальної  

політики.  

10.2. Роль публічного адміністрування у забезпеченні населення суспільними благами 

Господарський механізм створення суспільних благ. Основні  види  соціальної  допомоги  

держави. Система  соціального  захисту  в  Україні. Державні  соціальні  гарантії.  

10.3. Принципи та показники оцінки ефективності реалізації соціальної політики 

Принципи соціальної політики. Показники соціальної  політики  для  оцінювання. Основні цілі 

державної бюджетної політики. Ознаки консервативної (корпоративної) моделі соціальної 

політики. 

 

ТЕМА 11. Функціональна система публічного адміністрування у сфері економіки  

11.1. Загальна характеристика взаємовідносин суспільства та економіки. 

Економіка, суспільство і держава як відносно самостійні частини соціуму.  

11.2. Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької діяльності. 

Державне регулювання ринкової економіки. Зміст поняття «соціально-економічна модернізація». 

11.3. Управління власністю в умовах демократичної, правової держави. 

Законодавче  та  нормативно-правове  забезпечення конкурентного середовища. 

11.4. Антимонопольна діяльність. 

Поняття «антимонопольна діяльність». Завдання  державного  антимонопольного комітету 

України. 
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ТЕМА 12. Відповідальність у публічному адмініструванні 

12.1. Правопорушення та відповідальність. 

Правопорушення. Ознаки правопорушення. Види правопорушень. приклади адміністративних 

порушень. Відмінність  дисциплінарних  правопорушень від цивільно-правових. Поняття 

«відповідальність у публічному адмініструванні». Юридична  відповідальність.  

12.2. Відповідальність органів місцевого самоврядування. 

Юридична відповідальність. Відповідальність  органів  і посадових осіб місцевого 

самоврядування. Відповідальність  органів  та  посадових  осіб місцевого самоврядування перед 

територіальними громадами. Відповідальність  органів  та  посадових  осіб місцевого 

самоврядування перед державою. 

12.3. Правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної публічної діяльності. 

Відповідальність. Міжнародно-правова відповідальність. Функції  міжнародно-правової  

відповідальності. Суб’єкти  міжнародно-правової  відповідальності.  

 

ТЕМА 13. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні 

13.1. Зміст та етимологія конфліктів, їх різновиди.  

Конфліктологія в системі соціальних наук. Історична традиція в дослідженні проблем конфлікту. 

Поняття «конфлікту»: різноманітність інтерпретацій, специфічні риси. Предмет і об’єкт 

конфлікту. Проблема меж конфлікту; його соціальні функції  

13.2. Механізми управління конфліктами інтересів.  

Головні рушійні сили конфлікту. Механізм розгортання та підстави політичного конфлікту. 

Проблема політичної напруженості в суспільстві. Роль влади в управлінні політичними 

конфліктами. Конфлікт і консенсус як способи їх розв’язання.  

13.3. Конфлікти інтересів в публічному адмініструванні.  

Економічний конфлікт як зіткнення інтересів потреб. Ідеологічна конфронтація як ціннісний 

конфлікт. Конфлікти духовної сфери як ціннісна проблема.  

13.4. Моральні регулятори конфліктів інтересів.  

Мораль та виховання як профілактика високого рівня конфліктності. Роль освітньо-виховних 

закладів та інституту сім’ї у регулюванні конфліктів інтересів.  

13.5. Стресоформуючі фактори у публічному адмініструванні. Засоби уникнення стресів.  

Роль наявних конфліктологічних знань у професійному призначенні публічного службовця. 

Фактори, які викликають стрес. Профілактика стресових ситуацій. 
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ТЕМА 14.  Перспективні напрями реформування публічного управління та адміністрування 

14.1. Адміністрування та захист інтелектуальної власності. 

Глобальні договори. Угоди з охорони інтелектуальної власності. Реєстраційні міжнародні угоди. 

Договори про класифікації. Всесвітня  організація  інтелектуальної  власності. Європейська  

патентна  організація  (відомство). Ліцензії та інструменти Creative Commons. Концепція  

реформування  державної  системи  правової охорони  інтелектуальної  власності  в  Україні. 

Громадські  організації  України  у  сфері інтелектуальної власності.  

14.2. Бенчмаркінг світового досвіду публічного управління та адміністрування. 

Бенчмаркінг світового досвіду  ПУА. Моделі  місцевої  автономії  та  децентралізації. Суб’єкти 

місцевого самоврядування базового рівня в окремих країнах Європи. Фіскальна децентралізація. 

Компетенція органів місцевого самоврядування базового рівня в окремих країнах Європи.  

14.3. Публічно-приватне партнерство. 

Форми реалізації публічно-приватного партнерства. Моделі  партнерства  державного  і 

приватного  секторів. Потенційні вигоди та переваги застосування механізму публічно-приватного 

партнерства для органів державної влади, приватного сектору та споживачів. Ризики та 

зобов’язання між партнерами в рамках публічно-приватного партнерства.  

14.4. Застосування інформаційних технологій в публічному управлінні та адмініструванні. 

Концепція  інформаційного  суспільства. Інформаційне суспільство. Характерні ознаки 

інформаційного суспільства. Взаємозв’язок публічного управління і розвитку інформаційного 

суспільства. Етапи  формування  політики  розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

Інформаційна  технологія. Функції  інформаційних  технологій  у  публічному управлінні. 

Електронне  урядування. Цілі електронного урядування. Принципи електронного урядування. 

Складові системи електронного урядування. Основні  моделі  електронного  урядування.  
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РОЗДІЛ 6. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 

Розподіл 

аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

 

3 семестр 

Тема 1 
Предмет і методологічна основа 

публічного адміністрування 
17 12 5 6 6  

Тема 2 Основні теорії управління суспільством 17 12 5 6 6  

Тема 3 
Закони, принципи, цінності та цілі 

публічного адміністрування 
13 8 5 4 4  

Тема 4 

Громадянське суспільство як суб’єкт 

формування цілей публічного 

адміністрування 
17 12 5 6 6  

Тема 5 
Система державних органів публічного 

адміністрування 
13 8 5 4 4  

Тема 6 
Місцеве самоврядування та 

муніципальна публічна влада 
17 12 5 6 6  

 Разом за 3 семестр 94 64 30/- 32 32  

4 семестр 

Тема 7 

Публічне адміністрування як процес 

вироблення, прийняття та виконання 

управлінських рішень 
14,5 10 4,5 6 4  

Тема 8 
Механізми, методи та стилі публічного 

адміністрування 
14,5 10 4,5 6 4  

Тема 9 
Результативність та ефективність 

публічного адміністрування 
14,5 10 4,5 6 4  

Тема 10 
Основні засади публічного 

адміністрування в соціальній сфері 
14,5 10 4,5 6 4  

Тема 11 
Функціональна система публічного 

адміністрування у сфері економіки 
14,5 10 4,5 6 4  

Тема 12 
Відповідальність у публічному 

адмініструванні 
14,5 10 4,5 6 4  

Тема 13 
Конфлікти та стреси в публічному 

адмініструванні 
14,5 10 4,5 6 4  

Тема 14 

Перспективні  напрями  реформування 

публічного управління та 

адміністрування 
14,5 10 4,5 6 2  

 Заліковий модуль      2 

 Разом за 4 семестр 116 80 36/- 48 30 2 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

(ІНДЗ) 
30  -/30    

Разом годин 240 144 66/30 80 62 2 
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 

 

№ занят-

тя Тема та короткий зміст заняття 
К-сть 

годин 

1 2 3 

3 семестр 

1. 

Лекційне заняття №1. 

Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування 
1.1. Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його еволюція. 

Категорії розгляду поняття «публічне адміністрування». Співвідношення 

понять «управління» та  «адміністрування».  

2 

2. 

Лекційне заняття №2. 

Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування 
1.2. Предметна сфера та  методологічна основа публічного адміністрування. 

Публічне  адміністрування  як  наукова  галузь  знань. Предмет  публічного  

адміністрування. Функції  теорії  публічного  адміністрування. Теорія 

державного управління. 

1.3. Правові  засади  публічного  управління  та адміністрування. 

Джерела  права  у  сфері  публічного  управління  та адміністрування. 

Конституційне регулювання. Міжнародно-правове регулювання. Кодекс 

України про адміністративні правопорушення. Нормативно-правові акти 

Президента України.  

2 

3. 

Лекційне заняття №3. 

Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування 
1.4. Історичний розвиток публічного адміністрування як напряму наукових 

досліджень та навчальної дисципліни.  

Істотний  поштовх  розробці  теорій  публічного  адміністрування. Основні 

періоди розвитку публічного адміністрування.  

2 

4. 

Лекційне заняття №4. 

Тема 2. Основні теорії управління суспільством  

2.1. Держава та її управлінські функції. 

Концепції походження держави. Структура держави. Основні  функції  

держави. Державне  управління. Риси  державного  управління. Ознаки 

державного  управління. Функції  державного  управління. Принципи  

державного  управління. Методи  державного  управління. Економічна  

політика. Основні форми економічної політики.  

2 

5. 

Лекційне заняття №5. 

Тема 2. Основні теорії управління суспільством  

2.2. Джерела ідей управління суспільством і країною. 

Соціальне управління. Державне  управління. Основні підходи в розвитку теорії 

та практики  управління. 

2.3. Формування та розвиток теорій управління суспільством і країною. 

Підходи  та  школи  державного управління з позиції історичного аспекту. 

Принципи  функціонування  органів  управління.  

2 

6. 

Лекційне заняття №6. 

Тема 2. Основні теорії управління суспільством  

2.4. Система публічного управління. 

Система  управління. Ієрархія  системи  публічного  управління. Процес  

управління. Суб’єкт  управління. Об’єкти  управління. Функції  управління. 

Структура  управління. Форми  управління. Методи  управління. Механізм  

управління. Технологія  управління.  

2 

7.  Лекційне заняття №7. 2 
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Тема 3. Закони, принципи, цінності та цілі публічного адміністрування 

3.1. Закони та закономірності публічного управління. 

Закони та закономірності управління. Управлінські  відносини. Система  

державно-управлінських  відносин. 

3.2. Принципи публічного управління. 

Систематизація принципів публічного управління.  

3.3. Цілі суспільства і держави. Формування механізму «дерева цілей» 

публічного адміністрування. 

Управлінська мета. Ціннісна  характеристика  держави. Структура основних  

видів  цілей  державного управління.  

8. 

Лекційне заняття №8. 

Тема 3. Закони, принципи, цінності та цілі публічного адміністрування 

3.4. Стратегічні тенденції розвитку публічного адміністрування в Україні. 

Формуванням  нової  парадигми  публічного  управління. Результативність  

управління  та  якість  надання управлінських  послуг. Економічний розвиток 

муніципального утворення. Основні  вимоги  до побудови сучасної системи 

муніципального управління.  

2 

9. 

Лекційне заняття №9. 

Тема 4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного 

адміністрування 

4.1. Сутнісні характеристики громадянського суспільства. 

Інститути громадянського суспільства. Якісні характеристики 

громадянського суспільства. Громадянське  (цивільне)  суспільство. Функції  і  

атрибути  громадянського  суспільства. Функціональна  характеристика.  

4.2. Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства. 

Етапи процесу  розвитку теорії  громадянського  суспільства.  

2 

10. 

Лекційне заняття №10. 

Тема 4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного 

адміністрування 

4.3. Громадянське суспільство як сфера формування єдиного комплексу 

цінностей та відносин. 

Базові цінності сучасного громадянського суспільства. Автономність  і  

органічна  єдність  громадського  суспільства та держави. Взаємодія 

громадянського  суспільства і  держави. Роль  цивілізованої  держави  у  

розвитку  громадянського суспільства.  

4.4. Місце і роль об’єднань громадян, політичних партій та громадських 

організацій у публічному адмініструванні. 

Об'єднання громадян. Політична  партія. Громадська організація. Релігійні  

організації.  

2 

11. 

Лекційне заняття №11. 

Тема 4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного 

адміністрування 

4.5. Публічна сфера і публічна політика державотворення. 

Суть сучасної політики в Україні.  

2 

12. 

 Лекційне заняття №12. 

Тема 5. Система державних органів публічного адміністрування 

5.1. Система органів публічної влади в Україні. 

Ланки системи  органів  публічної  влади  в  Україні. Система органів місцевого 

самоврядування. Спільні  риси,  відмінності  та  проблеми  взаємодії  місцевого 

самоврядування та державної виконавчої влади. Орган державної влади. Орган  

місцевого  самоврядування. 

5.2. Механізм  взаємодії  влади  та  публічного адміністрування. 

Механізм  публічного  адміністрування  за  видами владних суб’єктів. 

Cтруктура системи  публічного адміністрування. Характерні риси 

2 
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централізації влади. Характерні риси  децентралізації в управлінні. 

Властивості діяльності органів державної влади. 

13. 

Лекційне заняття №13. 

Тема 5. Система державних органів публічного адміністрування 

5.3. Держава як суб’єкт політичної влади. 

Загальносистемні  принципи  державного управління. Політична  влада. 

Економічна  влада. Основні категорії економічних привілеїв. Типи економічної 

влади.  

2 

14. 

Лекційне заняття №14. 

Тема 6. Місцеве самоврядування та муніципальна публічна влада 

6.1. Муніципальна публічна влада і місцеве самоврядування. 

«Місцеве  самоврядування»  та «муніципальна влада». Функції муніципальної 

влади. Місцеве самоврядування в Україні. Принципи  місцевого  самоврядування. 

Система органів місцевого самоврядування в Україні.  

6.2. Роль місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади та 

публічного адміністрування. 

Спільні ознаки юридичної природи органів місцевого самоврядування і органів 

виконавчої влади. Децентралізація  влади. Основні завдання децентралізації 

влади. Компетенція місцевого самоврядування.  

2 

15. 

Лекційне заняття №15. 

Тема 6. Місцеве самоврядування та муніципальна публічна влада 

6.3. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування. 

Система  представницьких  та  виконавчих  органів місцевого самоврядування в 

Україні. поняття  «Представницький  орган місцевого самоврядування». 

Обрання  сільського,  селищного,  міського  

голови як головної посадової особи територіальної громади. Ради народних 

депутатів. Сесія. Функції виконавчого комітету ради. Посадова особа 

місцевого  самоврядування. Обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.  

2 

16. 

Лекційне заняття №16. 

Тема 6. Місцеве самоврядування та муніципальна публічна влада 

6.4. Загальні збори громадян. Органи самоорганізації населення. Органи 

самоорганізації населення. Обмеження виборчого права при виборах органів 

самоорганізації населення (виборчі цензи). Функції загальних зборів громадян за 

місцем проживання. Основні  функції  органів  самоорганізації населення. 

2 

4 семестр 

17. 

Лекційне заняття №17. 

Тема 7. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень 

7.1. Політичний вибір як методологічна основа прийняття управлінського 

рішення. Визначення  поняття  «політичний  вибір»  в  контексті публічного 

адміністрування. Трактування  інтересів  в  теорії  соціального  управління.  

2 

18. 

Лекційне заняття №18. 

Тема 7. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень 

7.2. Процес прийняття  управлінських рішень. 

Управлінське рішення. Класифікація управлінських рішень в теорії  та  

практиці  публічного адміністрування. Етапи  прийняття раціонального  

управлінського рішення. Формулювання  обмежень  і  критеріїв  прийняття  

рішення. Визначення  альтернатив. Оцінка  (експертиза)  альтернативних  

варіантів. Вибір  альтернативи  (прийняття  рішення). Прийняття  рішення.  

7.3.Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень. 

Особистісні оцінки керівника. Середовище прийняття рішень. Інформаційні  та  

поведінкові  обмеження. Взаємозалежність  рішень.  

2 

19. Лекційне заняття №19. 2 
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Тема 7. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень 

7.4. Реалізація виконання публічних рішень. Реалізація  державного  рішення. 

Заходи,  які  передбачені  на  етапі  реалізації управлінського рішення. Основні  

вимоги  щодо  контролю  за виконанням управлінського рішення. Вимоги,  які  

пред’являються  щодо  якості управлінського рішення. 

20. 

Лекційне заняття №20. 

Тема 8. Механізми, методи та стилі публічного адміністрування 

8.1. Структура механізму публічного адміністрування. 

Механізми публічного адміністрування. Цільові  механізми  публічного  

адміністрування. Чинний  механізм  функціонування  системи  публічного 

адміністрування. Механізми  здійснення  процесу  публічного  адміністрування. 

Технологія публічного адміністрування.  

2 

21. 

Лекційне заняття №21. 

Тема 8. Механізми, методи та стилі публічного адміністрування 

8.2. Методи та стилі публічного адміністрування. 

Методи публічного адміністрування. Система  економічних  методів  

публічного адміністрування. Економічний механізм господарювання. Приклади  

економічних  методів  державного централізованого впливу в системі 

публічного адміністрування. Система  адміністративних  методів  публічного 

адміністрування. Соціально-психологічні  методи  управління. Особливості 

методів публічного адміністрування. 

2 

22. 

Лекційне заняття №22. 

Тема 8. Механізми, методи та стилі публічного адміністрування 

8.3. Адміністративно-територіальний і організаційний аспекти публічного 

адміністрування.  

2 

23. 

Лекційне заняття №23. 

Тема 9. Результативність та ефективність публічного адміністрування 

9.1. Поняття результативності та ефективності публічного адміністрування. 

Ефективність управління. Критерії  загальної  соціальної  ефективності  

державного управління. Фактори,  з  якими  пов’язана  ефективність  

діяльності публічних адміністрацій. 

2 

24. 

Лекційне заняття №24. 

Тема 9. Результативність та ефективність публічного адміністрування 

9.2. Концептуальні засади підвищення результативності та ефективності 

публічного адміністрування. 

Інструменти  діяльності  публічних  адміністрацій щодо підвищення їх 

ефективності. Зміст методу «управління за цілями». Тлумачення  поняття  

«Легітимність влади». Відмінність  ефективності  та  легітимності влади. 

2 

25. 

Лекційне заняття №25. 

Тема 9. Результативність та ефективність публічного адміністрування 

9.3. Визначення ефективності та результативності публічного 

адміністрування. 

Вплив теорій-моделей вимірювання ефективності управлінської діяльності. 

Критерії результативності та ефективності публічного адміністрування. 

Критерії  ефективності  управлінської  діяльності за організаційним блоком. 

Критерії  ефективності  управлінської діяльності за особистісним блоком. 

2 

26. 

Лекційне заняття №26. 

Тема 10. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері 

10.1. Формування підходів до соціальної політики/  

Соціальна політика. Структурна  система  соціальної  політики. Етапи 

формування  соціальної  політики.  

2 

27. 
Лекційне заняття №27. 

Тема 10. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері 
2 



 21 

10.2. Роль публічного адміністрування у забезпеченні населення суспільними 

благами. Господарський механізм створення суспільних благ. Основні  види  

соціальної  допомоги  держави. Система  соціального  захисту  в  Україні. 

Державні  соціальні  гарантії.  

28. 

Лекційне заняття №28. 

Тема 10. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері 

10.3. Принципи та показники оцінки ефективності реалізації соціальної 

політики. Принципи соціальної політики. Показники соціальної  політики  для  

оцінювання. Основні цілі державної бюджетної політики. Ознаки 

консервативної (корпоративної) моделі соціальної політики. 

2 

29. 

Лекційне заняття №29. 

Тема 11. Функціональна система публічного адміністрування у сфері 

економіки 

11.1. Загальна характеристика взаємовідносин суспільства та економіки. 

Економіка, суспільство і держава як відносно самостійні частини соціуму.  

11.2. Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької діяльності. 

Державне регулювання ринкової економіки. Зміст поняття «соціально-

економічна модернізація». 

2 

30. 

Лекційне заняття №30. 

Тема 11. Функціональна система публічного адміністрування у сфері 

економіки 

11.3. Управління власністю в умовах демократичної, правової держави.  

Законодавче  та  нормативно-правове  забезпечення конкурентного 

середовища. 

2 

31. 

Лекційне заняття №31. 

Тема 11. Функціональна система публічного адміністрування у сфері 

економіки 

11.4. Антимонопольна діяльність. 

Поняття «антимонопольна діяльність». Завдання  державного  

антимонопольного комітету України. 

2 

32. 

Лекційне заняття №32. 

Тема 12. Відповідальність у публічному адмініструванні 

12.1. Правопорушення та відповідальність. 

Правопорушення. Ознаки правопорушення. Види правопорушень. приклади 

адміністративних порушень. Відмінність  дисциплінарних  правопорушень від 

цивільно-правових. Поняття «відповідальність у публічному адмініструванні».  

2 

33. 

Лекційне заняття №33. 

Тема 12. Відповідальність у публічному адмініструванні 

12.2. Відповідальність органів місцевого самоврядування. 

Юридична відповідальність. Відповідальність  органів  і посадових осіб 

місцевого самоврядування. Відповідальність  органів  та  посадових  осіб 

місцевого самоврядування перед територіальними громадами. Відповідальність  

органів  та  посадових  осіб місцевого самоврядування перед державою. 

2 

34. 

Лекційне заняття №34. 

Тема 12. Відповідальність у публічному адмініструванні 

12.3. Правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної 

публічної діяльності. 

Відповідальність. Міжнародно-правова відповідальність. Функції  міжнародно-

правової  відповідальності. Суб’єкти  міжнародно-правової  відповідальності.  

2 

35. 

Лекційне заняття №35. 

Тема 13. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні 

13.1. Зміст та етимологія конфліктів, їх різновиди.  

Конфліктологія в системі соціальних наук. Історична традиція в дослідженні 

проблем конфлікту. Поняття «конфлікту»: різноманітність інтерпретацій, 

2 
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специфічні риси. Предмет і об’єкт конфлікту. Проблема меж конфлікту; його 

соціальні функції  

13.2. Механізми управління конфліктами інтересів. Головні рушійні сили 

конфлікту. Механізм розгортання та підстави політичного конфлікту. 

Проблема політичної напруженості в суспільстві. Роль влади в управлінні 

політичними конфліктами. Конфлікт і консенсус як способи їх розв’язання.  

36. 

Лекційне заняття №36. 

Тема 13. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні 

13.3. Конфлікти інтересів в публічному адмініструванні.  

Економічний конфлікт як зіткнення інтересів потреб. Ідеологічна 

конфронтація як ціннісний конфлікт. Конфлікти духовної сфери як ціннісна 

проблема.  

13.4. Моральні регулятори конфліктів інтересів. Мораль та виховання як 

профілактика високого рівня конфліктності. Роль освітньо-виховних закладів 

та інституту сім’ї у регулюванні конфліктів інтересів.  

2 

37. 

Лекційне заняття №37. 

Тема 13. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні 

13.5. Стресоформуючі фактори у публічному адмініструванні. Засоби 

уникнення стресів. Роль наявних конфліктологічних знань у професійному 

призначенні публічного службовця. Фактори, які викликають стрес. 

Профілактика стресових ситуацій. 

2 

38. 

Лекційне заняття №38. 

Тема 14. Перспективні  напрями  реформування публічного управління та 

адміністрування  

14.1. Адміністрування та захист інтелектуальної власності. 

Глобальні договори. Угоди з охорони інтелектуальної власності. Реєстраційні 

міжнародні угоди. Договори про класифікації. Всесвітня  організація  

інтелектуальної  власності. Європейська  патентна  організація  (відомство). 

Ліцензії та інструменти Creative Commons. Концепція  реформування  

державної  системи  правової охорони  інтелектуальної  власності  в  Україні.  

2 

39. 

Лекційне заняття №39. 

Тема 14. Перспективні  напрями  реформування публічного управління та 

адміністрування  

14.2. Бенчмаркінг світового досвіду публічного управління та адміністрування. 

Бенчмаркінг світового досвіду  ПУА. Моделі  місцевої  автономії  та  

децентралізації. Суб’єкти місцевого самоврядування базового рівня в окремих 

країнах Європи. Фіскальна децентралізація. Компетенція органів місцевого 

самоврядування базового рівня в окремих країнах Європи.  

14.3. Публічно-приватне партнерство. Форми реалізації публічно-приватного 

партнерства. Моделі  партнерства  державного  і приватного  секторів. 

Потенційні вигоди та переваги застосування механізму публічно-приватного 

партнерства для органів державної влади, приватного сектору та споживачів.  

2 

40. 

Лекційне заняття №40. 

Тема 14. Перспективні  напрями  реформування публічного управління та 

адміністрування  

14.4. Застосування інформаційних технологій в публічному управлінні та 

адмініструванні. Концепція  інформаційного  суспільства. Інформаційне 

суспільство. Характерні ознаки інформаційного суспільства. Взаємозв’язок 

публічного управління і розвитку інформаційного суспільства. Етапи  

формування  політики  розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

Інформаційна  технологія. Функції  інформаційних  технологій  у  публічному 

управлінні. Електронне  урядування. Цілі електронного урядування. Принципи 

електронного урядування. Складові системи електронного урядування.  

2 

Разом годин 80 
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7. 2  Календарно-тематичний план семінарських занять, 

заліків по модулях 

№ 

заняття 

Тема семінарського заняття.  

Заліки по модулях  

Кількість 

годин  

3 семестр 

1. 

Семінарське заняття №1. 

Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування 
Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його 

еволюція. 

2 

2. 

Семінарське заняття №2. 

Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування 
Предметна сфера та  методологічна основа публічного адміністрування.  

Правові  засади  публічного  управління  та адміністрування. 

2 

3. 

Семінарське заняття №3. 

Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування 
Історичний розвиток публічного адміністрування як напряму наукових 

досліджень та навчальної дисципліни. 

2 

4. 
Семінарське заняття №4. 

Тема 2. Основні теорії управління суспільством  

Держава та її управлінські функції. 
2 

5. 

Семінарське заняття №5. 

Тема 2. Основні теорії управління суспільством  

Джерела ідей управління суспільством і країною. 

Формування та розвиток теорій управління суспільством і країною. 

2 

6. 
Семінарське заняття №6. 

Тема 2. Основні теорії управління суспільством  

Система публічного управління. 
2 

7. 

Семінарське заняття №7. 

Тема 3. Закони, принципи, цінності та цілі публічного 

адміністрування 

Закони та закономірності публічного управління. Принципи публічного 

управління. Цілі суспільства і держави. Формування механізму «дерева 

цілей» публічного адміністрування. 

2 

8. 

Семінарське заняття №8. 

Тема 3. Закони, принципи, цінності та цілі публічного 

адміністрування 

Стратегічні тенденції розвитку публічного адміністрування в Україні. 

2 

9. 

Семінарське заняття №9. 

Тема 4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей 

публічного адміністрування 

Сутнісні характеристики громадянського суспільства. 

Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства. 

2 

10. 

Семінарське заняття №10. 

Тема 4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей 

публічного адміністрування 

Громадянське суспільство як сфера формування єдиного комплексу 

цінностей та відносин. 

Місце і роль об’єднань громадян, політичних партій та громадських 

організацій у публічному адмініструванні. 

2 

11. 
Семінарське заняття №11. 

Тема 4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей 

публічного адміністрування 

2 
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Публічна сфера і публічна політика державотворення. 

12. 

Семінарське заняття №12. 

Тема 5. Система державних органів публічного адміністрування 

Система органів публічної влади в Україні. 

Механізм  взаємодії  влади  та  публічного адміністрування. 

2 

13. 
Семінарське заняття №13. 

Тема 5. Система державних органів публічного адміністрування 

Держава як суб’єкт політичної влади. 
2 

14. 

Семінарське заняття №14. 

Тема 6. Місцеве самоврядування та муніципальна публічна влада 

Муніципальна публічна влада і місцеве самоврядування. 

Роль місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади та 

публічного адміністрування. 

2 

15. 
Семінарське заняття №15. 

Тема 6. Місцеве самоврядування та муніципальна публічна влада 

Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування.  
2 

16. 
Семінарське заняття №16. 

Тема 6. Місцеве самоврядування та муніципальна публічна влада 

Загальні збори громадян. Органи самоорганізації населення.  
2 

4 семестр 

17. 

Семінарське заняття №17. 

Тема 7. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття 

та виконання управлінських рішень 

Політичний вибір як методологічна основа прийняття управлінського 

рішення. Процес прийняття  управлінських рішень. 

2 

18. 

Семінарське заняття №18. 

Тема 7. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття 

та виконання управлінських рішень 

Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень. 

Реалізація виконання публічних рішень. 

2 

19. 

Семінарське заняття №19. 

Тема 8. Механізми, методи та стилі публічного адміністрування 

Структура механізму публічного адміністрування. 

Методи та стилі публічного адміністрування. 

2 

20. 

Семінарське заняття №20. 

Тема 8. Механізми, методи та стилі публічного адміністрування 

Адміністративно-територіальний і організаційний аспекти публічного 

адміністрування. 

2 

21. 

Семінарське заняття №21. 

Тема 9. Результативність та ефективність публічного 

адміністрування 

Поняття результативності та ефективності публічного 

адміністрування. Концептуальні засади підвищення результативності 

та ефективності публічного адміністрування. 

2 

22. 

Семінарське заняття №22. 

Тема 9. Результативність та ефективність публічного 

адміністрування 

Визначення ефективності та результативності публічного 

адміністрування. 

2 

23. 

Семінарське заняття №23. 

Тема 10. Основні засади публічного адміністрування в соціальній 

сфері 

Формування підходів до соціальної політики. Роль публічного 

адміністрування у забезпеченні населення суспільними благами. 

2 

24. 
Семінарське заняття №24. 

Тема 10. Основні засади публічного адміністрування в соціальній 
2 
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сфері 

Принципи та показники оцінки ефективності реалізації соціальної 

політики. 

25. 

Семінарське заняття №25. 

Тема 11. Функціональна система публічного адміністрування у сфері 

економіки 

Загальна характеристика взаємовідносин суспільства та економіки. 

Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької діяльності. 

2 

26. 

Семінарське заняття №26. 

Тема 11. Функціональна система публічного адміністрування у сфері 

економіки 

Управління власністю в умовах демократичної, правової держави.  

Антимонопольна діяльність. 

2 

27. 

Семінарське заняття №27. 

Тема 12. Відповідальність у публічному адмініструванні 

Правопорушення та відповідальність. 

Відповідальність органів місцевого самоврядування. 

2 

28. 

Семінарське заняття №28. 

Тема 12. Відповідальність у публічному адмініструванні 

Правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної 

публічної діяльності. 

2 

29. 

Семінарське заняття №29. 

Тема 13. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні 

Зміст та етимологія конфліктів, їх різновиди.  

Механізми управління конфліктами інтересів.  

2 

30. 

Семінарське заняття №30. 

Тема 13. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні 

Конфлікти інтересів в публічному адмініструванні.  

Моральні регулятори конфліктів інтересів.  

2 

31. 

Семінарське заняття №31. 

Тема 14. Перспективні  напрями  реформування публічного 

управління та адміністрування  

Застосування інформаційних технологій в публічному управлінні та 

адмініструванні. 

2 

32. Заліковий  модуль 2 

Разом годин 64 
 

 

 

7.3  Графік  консультацій 
 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. 
Консультації щодо організації та виконання самостійної роботи 

студентів 
2 

2. 
Консультації щодо підготовки до семінарських занять та 

опрацюванню рекомендованої літератури 
2 

3. 
Консультації щодо організації та виконання індивідуальної роботи 

студентів 
2 

4. Консультації з підготовки до залікового модулю  2 

5. Передекзаменаційна консультація 2 

Разом годин 10 
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РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 
1. Дайте визначення поняття «Публічне адміністрування»?  

2. У чому полягає відмінність між поняттями «Державне управління та «Публічне 

адміністрування»?   

3. Що означає словосполучення «публічне адміністрування» у перекладі з латинської мови?  

4. Визначте змістовне наповнення  поняття «управління?  

5. Хто є автором змістовного наповнення поняття «управління», як  -  планувати,  

організовувати,  координувати,  мотивувати  і контролювати?  

6. Визначте  семантичний  зміст  поняття  «адміністрування»  і наведіть його відмінності 

порівняно з поняттям «управління»?   

7. Що  є  спільною  рисою  між  поняттями  «публічне адміністрування»,  «демократичне  

врядування»  та  «державне управління»?  

8. Що є критеріями «публічності» організації?  

9. Назвіть  найвідомішого  представника  класичної  школи управління, автора 14 принципів 

адміністративного менеджменту?  

10. Назвіть  чотири  школи  наукового  управління  у  практиці менеджменту організацій? 

11. Наведіть  мету  і    внесок  адміністративної  (класичної)  школи управління?  

12. Визначте внесок школи «людських відносин» у практику управління?   

13. На яких принципах базується традиційна модель публічного адміністрування?  

14. Назвіть основні положення школи науковового управління?  

15. Визначте  зміст  процесуальної  теорії  мотивації  Портера-Лоулера?  

16. Наведіть  характеристику  суб’єкта  та  об’єкта  публічного адміністрування?  

17. Дайте  визначення  поняття  «функції  управління»  та  наведіть основні функції 

управлінського циклу?  

18. Дайте визначення поняття «система публічного управління» і наведіть її складники? 

19. Назвіть  основний  нормативний  документ,  в  якому закріплений поділ державної влади?  

20. Яким  органом  державної  влади  здійснюється  законодавче регулювання відносин у сфері 

науки?  

21. На підставі якого нормативного акту здійснюється визначення повноважень  та  порядку  

діяльності  місцевих  державних адміністрацій?  

22. Наведіть  змістовне  наповнення  поняття  «принципи публічного управління»?  

23. Визначте зміст принципів публічної адміністрації?  

24. У чому полягає сутність принципу відкритості та прозорості публічного адміністрування?  

25. Як  поділяються  цілі  державного  управління  за  критерієм масштабності?  

26. Визначте зміст поняття «дерево цілей»?  

27. Наведіть основні вимоги до побудови «дерева цілей»?  

28. Наведіть технологію розробки «дерева-цілей»? 

29. Дайте  визначення  поняття  «Громадянське  (цивільне) суспільство»?  

30. Назвіть  основні  функції  і  атрибути  громадянського суспільства.   

31. Визначте  основні  етапи  формування  та  еволюції  громадянського суспільства?  

32. Опишіть  базові  цінності  сучасного  громадянського суспільства?  

33. Назвіть основні ознаки дієвості громадянського суспільства?  

34. Які  функції  виконує  громадянське  суспільство  як  суспільна система?  

35. Дайте визначення поняття «об’єднання громадян»? 

36. Назвіть види об’єднань громадян?   

37. Дайте визначення громадської організації?  

38. Якими  нормативно-правовими  актами  регламентується діяльність громадської 

організації?  

39. Дайте визначення публічної сфери як системи?  

40. Назвіть  теоретичні  концепції,  на  яких  будується  публічне  адміністрування як 

міждисциплінарна академічна сфера?   
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41. Назвіть  загальні  риси  та  відмінності  між  поняттями «публічна сфера» і «публічна 

політика»? 

42. Дайте визначення поняття «влада»?  

43. Дайте визначення поняття «Система органів публічної влади в Україні»?   

44. Назвіть систему органів державної влади в Україні?  

45. Назвіть характерні риси централізації влади?  

46. Назвіть характерні риси  децентралізації в управлінні?  

47. Визначте властивості діяльності органів державної влади?  

48. Назвіть вищий орган виконавчої влади в Україні?  

49. Назвіть вищий орган законодавчої влади в Україні?  

50. Сформулюйте  загальносистемні  принципи  державного управління?  

51. Дайте визначення поняття «політична влада».  

52. Розкрийте  зміст поняття «економічна влада».  

53.  Визначте типи економічної влади.  

54. Визначте  зміст  понять:  «місцеве  самоврядування»  та «муніципальна влада»?  

55. Визначте основні функції муніципальної влади?   

56. Назвіть  систему    органів  місцевого  самоврядування  в Україні?  

57. Дайте  визначення  поняття  «Представницький  орган місцевого самоврядування»?  

58. Сформулюйте  основні  змістовні  концепції  Закону  України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»?  

59. Назвіть функції місцевих державних адміністрацій?  

60. Дайте визначення поняття «Місцевий референдум»?  

61. Дайте  визначення  поняття  «політичний  вибір»  в  контексті публічного адміністрування?  

62. Дайте визначення поняття «управлінське рішення»?  

63. Наведіть  технологічну  послідовність  етапів  прийняття науково-обґрунтованого 

управлінського рішення?  

64. Наведіть ознаки класифікації управлінських рішень?  

65. Сформулюйте  фактори,  які  впливають  на  процес  прийняття управлінських рішень?  

66. Визначте  основні  етапи  процесу  організації  виконання управлінських рішень?   

67. Визначте  заходи,  які  передбачені  на  етапі  реалізації управлінського рішення?  

68. Сформулюйте  основні  вимоги  щодо  контролю  за виконанням управлінського рішення?  

69. Дайте  визначення  поняття  «механізми  публічного адміністрування»?  

70. Наведіть систему механізмів публічного адміністрування?  

71. Дайте  визначення  поняття  «методи  публічного адміністрування»?  

72. Побудуйте  систему  економічних  методів  публічного адміністрування?  

73. Наведіть  приклади  економічних  методів  державного централізованого впливу в системі 

публічного адміністрування?  

74. Визначте  систему  адміністративних  методів  публічного адміністрування?  

75. Окресліть  структуру  складових  організаційного  впливу  на управлінську ситуацію?   

76. Побудуйте  систему  соціально-психологічних  методів  публічного адміністрування?  

77. Визначте  складники  соціального  впливу  в  системі публічного адміністрування?  

78. У  чому  полягає    зміст  психологічних  методів  публічного адміністрування?  

79. Наведіть  змістовне  тлумачення  поняття  «стиль  публічного адміністрування»?  

80. Визначте  адміністративно-територіальний  і  організаційний аспекти публічного 

адміністрування. 

81. У чому полягає зміст методу «управління за цілями»?  

82. Визначте  змістовне  тлумачення  поняття  «Легітимність влади»?  

83. Сформулюйте  критерії  результативності  та  ефективності публічного адміністрування?  

84. Якими  факторами    обумовлена  соціальна  спрямованість економіки?  

85. Що являє собою поняття «соціальна безпека держави»?  

86. Назвіть структурні складники соціальної безпеки держави?  

87. Якими  факторами  обумовлена  соціальна  спрямованість економіки?  

88. Визначте зміст поняття «соціально-економічна модернізація»?  

89. Назвіть  основні  показники  для  виміру  соціальної ефективності державної політики?  
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90. Дайте визначення поняття «антимонопольна діяльність»?  

91. Дайте визначення поняття «правопорушення»?  

92. Назвіть основні ознаки правопорушення?  

93. Визначте види правопорушень?  

94. Дайте визначення поняття «відповідальність у публічному адмініструванні»?  

95. Назвіть  методи  публічного  управління,  які  базуються  на владі, дисципліні та 

відповідальності?  

96. Визначте  складові  системи  відповідальності  в  публічному адмініструванні?  

97. Дайте  визначення  поняття  «міжнародно-правова відповідальність?   
 

 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Оцінювання рівня знань студентів проводиться включає поточний і підсумковий контроль. 

Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за всіма видами аудиторної роботи 

(лекції та семінарські заняття) та відображає поточні навчальні досягнення студентів в освоєнні 

програмного матеріалу дисципліни. Підсумковий (семестровий) контроль є інтегрованою 

оцінкою засвоєння знань студентів у вигляді семестрового екзамену.  

При викладанні дисципліни «Теорія і практика публічного адміністрування» 

використовуються такі методи контролю: 

- поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку 

рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Його інструментами є 

опитування, виступи на практичних роботах/семінарських заняттях, дискусії, обговорення і 

поточне експрес-тестування. 

- підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових результатів навчання і 

включає семестровий контроль у формі письмового семестрового екзамену. 

 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 
 
 

Поточний та модульний 

контроль 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДЗ) 

ЕКЗАМЕН 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 

100 балів Семінарські 

заняття 

Заліки по 

модулях  

50 балів 50 балів 

 

 

 

Підсумкова оцінка за змістовий модуль оцінюється за розрахунком: 

10
...21 



п

ООО
ПО п  

де  О1, О2, ... – оцінки за знання на поточних семінарських заняттях та результати поточних 

тематичних тестувань; 

п – кількість семінарських занять. 
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9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 Б
а
л

и
 

р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних 

самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу 

контролюється при підсумковому семестровому контролі. 

 

3.  Залік по модулю 

Критерії оцінювання  5 балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  0-5 
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1. Перший рівень – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці тестування записана правильна відповідь.  

2. Другий рівень – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 

3. Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю (повне 

обґрунтування  відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні 

посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо 

потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями.  

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

робота виконана та захищена згідно графіка, з поясненнями та 

висновками і в повному обсязі 
5 

робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або 

вимог 
4 

робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів або 

вимог 
3 

робота не захищена та виконана з порушенням Методичних рекомендацій 1-2 

робота не виконана. 0 

5.  Екзамен 50 

Семестровий екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим 

для всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 20 завдань, завдання 3-ьох рівнів 

складності. 

Перший рівень (завдання 1-10) – завдання із вибором відповіді – це 

теоретичні питання, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких одна є 

правильною. За кожне правильно виконане завдання студент одержує 1 бал 

(максимально 10  1 = 10,0 балів).  

Другий рівень (завдання 11-16) – завдання з короткою відповіддю. 

Завдання з  короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, і коментарі. За кожне 

правильно виконане завдання студенту виставляється 3 бали (максимально 

6  3,0 = 18,0 балів).  

Третій рівень (завдання 17-20) – питання теоретичного характеру, які 

вимагають повної описової відповіді (максимально 4  5,5 = 22 балів) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. 

Оцінка одержана на екзамені є остаточною. 

0-50 
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9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 
 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Методичне забезпечення та наукове забезпечення кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу з навчальної дисципліни «Теорія і практика публічного адміністрування»  

включає: 

 Стандарти освіти (Освітньо-професійна 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; 

 Екзаменаційні білети; 

  Методичні, мультимедійні, опорні матеріали для лекційних, семінарських занять; 

 Рекомендована література на поточний навчальний рік; 

 Законодавчі та інструктивно-методичні матеріали, альбоми схем, бланковий матеріал. 
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РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування  

Семінари-дискусії  

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

На підставі аналізу стратегій та концепцій реформування 

системи публічної влади в Україні, а також існуючих проектів 

концепцій визначте завдання та напрями реформування 

публічної адміністрації в Україні. Сформулюйте та обґрунтуйте 

власну точку зору щодо перспектив адміністративної реформи в 

Україні.  

2. Презентація ІНДЗ 

Тема 3. Закони, принципи, цінності та цілі публічного адміністрування 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Шляхи та умови оптимізації функцій і структури суб’єктів 

публічного адміністрування (функціональні обстеження, 

“приватизація” функцій державного управління, аутсорсинг 

функцій, державно-приватне партнерство). 

Семінари-дискусії  

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

На підставі аналізу законодавства України у сфері публічного 

адміністрування розкрийте зміст компетенції міністра, 

відмінності її обсягу від компетенції заступника міністра, 

державного секретаря міністерства, керівника іншого 

центрального органу виконавчої влади. Порівняйте з 

європейським досвідом запровадження інституту державних 

секретарів, міністрів без портфелів тощо.  

2. Презентація ІНДЗ 

Тема 14. Перспективні напрями реформування публічного управління та адміністрування 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Електронний документообіг та проблема захисту інформації.  

2. Політика формування відкритого та безпечного ін- 

формаційного простору людини, суспільства та держави. 

Семінари-дискусії  

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

- Проаналізуйте зміст електронних петицій громадян, 

адресованих Президенту України, Кабінету Міністрів України, 

голові міської ради (на вибір). Назвіть етапи становлення та 

організаційно-правові засади запровадження в Україні 

електронних петицій. Яка процедура подання та розгляду 

електронних петицій? Які правові наслідки тягне подання таких 

електронних звернень громадян? 

- Опишіть послуги, які може отримати громадянин України при 

реєстрації шлюбу на різних стадіях (інформаційної присутності, 

інтерактивної взаємодії, транзакційної взаємодії, трансформації 

державних адміністративних послуг) зрілості е-уряду. Для 

підготовки відповіді використовуйте відповідний як 

вітчизняний, так і зарубіжний досвід.  

2. Презентація ІНДЗ 
 

 

 

 

 

 



 33 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

▪ Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

 

▪ Програма навчальної дисципліни;  

▪ Робоча програма навчальної дисципліни для 

денної форми навчання; 

▪ 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 

(збірник тестових завдань). 

 

 

 

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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 


