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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, за якої 

заплановані необхідні завдання виконуються студентом самостійно під методичним керівництвом 

викладача.  

Мета СРС – засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у студентів 

загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у становленні майбутнього 

фахівця вищого рівня кваліфікації.  

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів денної форми навчання, 

визначається навчальним планом і становить 66 годин. У ході самостійної роботи студент має 

перетворитися на активного учасника навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до 

оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному 

просторі, нести індивідуальну відповідальність за якість власної професійної підготовки.  

СРС включає: опрацювання лекційного матеріалу; опрацювання та вивчення 

рекомендованої літератури, основних термінів та понять за темами дисципліни; підготовку до 

виступу на семінарських заняттях; поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; 

написання есе за заданою проблематикою; пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

означеною проблематикою дисципліни; аналітичний розгляд наукової публікації; контрольну 

перевірку студентами особистих знань за запитаннями для самодіагностики; підготовку до 

модульного контролю (колоквіуму); систематизацію вивченого матеріалу з метою підготовки до 

семестрового екзамену.  

Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної дисципліни є самостійна 

робота студентів з вітчизняною та закордонною спеціальною економічною літературою, 

нормативними актами з питань державного регулювання соціально-економічних процесів в країні, 

статистичними матеріалами та даними опитувань громадськості. 

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Теорія і 

практика публічного адміністрування» спрямовані на те, щоб дати студентам знання теоретичних 

основ предмета, а також застосування ними здобутих знань, вмінь і навичок на практиці. 
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РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

№ розділу, 

теми 
Назва розділу, теми 

Кількість 

годин 

СРС 

Форма 

контролю 

Термін 

виконання 

СРС 

Тема 1. 
Предмет і методологічна основа публічного 

адміністрування 
5 

 

 

Конспект, 

семінарські 

заняття, 

залік по 

модулю, 

екзамен 

 

 

Протягом 

семестру 

Тема 2. Основні теорії управління суспільством 5 

Тема 3. 
Закони, принципи, цінності та цілі 

публічного адміністрування 
5 

Тема 4. 

Громадянське суспільство як суб’єкт 

формування цілей публічного 

адміністрування 

5 

Тема 5. 
Система державних органів публічного 

адміністрування 
5 

Тема 6. 
Місцеве самоврядування та муніципальна 

публічна влада 
5 

Тема 7. 

Публічне адміністрування як процес 

вироблення, прийняття та виконання 

управлінських рішень 

4,5 

Тема 8. 
Механізми, методи та стилі публічного 

адміністрування 
4,5 

Тема 9. 
Результативність та ефективність 

публічного адміністрування 
4,5 

Тема 10. 
Основні засади публічного адміністрування 

в соціальній сфері 
4,5 

Тема 11. 
Функціональна система публічного 

адміністрування у сфері економіки 
4,5 

Тема 12. 
Відповідальність у публічному 

адмініструванні 
4,5 

Тема 13. 
Конфлікти та стреси в публічному 

адмініструванні 
4,5 

Тема 14. 
Перспективні  напрями  реформування 

публічного управління та адміністрування 
4,5 

Разом годин самостійної роботи студента 66 
  

 

 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 
 

При вивченні навчальної дисципліни «Теорія і практика публічного адміністрування» 

самостійна робота здійснюється в основному в позаурочний час. 

Самостійна робота включає наступні етапи: 

- теоретичний – це опрацювання рекомендованої літератури за заданим планом за темами 

дисципліни; 

- підготовка та участь в обговоренні питань на семінарських заняттях згідно планів семінарів.  

Самостійна робота студента полягає у вивченні за допомогою навчально-методичної та 

додаткової літератури певних тем або окремих питань тієї або іншої теми. 

Спосіб виконання всіх питань та завдань, які виносяться на самостійне вивчення, обирається 

студентом (письмова відповідь на кожне запитання, короткі тези, усне опрацювання, тощо). Рівень 
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засвоєння винесеного на самостійне вивчення матеріалу перевіряється викладачем шляхом 

тестування.  

Виконання всіх видів передбаченої цими вказівками самостійної роботи є необхідною умовою 

формування підсумкової оцінки та передумовою допуску студента до екзамену з дисципліни. 

 

Самостійна робота № 1.  

Тема 1: Предмет і методологічна основа публічного адміністрування. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Публічна влада та публічне адміністрування.  

2. Предметна сфера публічного адміністрування.   

3. Підходи науковців щодо змісту публічного адміністрування. 

4. Категорії публічного адміністрування. 

Опрацювати джерела літератури: 

1. Кравцова Т.  М. Поняття  та  принципи  діяльності публічної адміністрації [Електронний 

ресурс] / Т. М. Кравцова, А. В. Солонар // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 522–525. – Режим  

доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10ktmdpa.pdf  

2. Мацелик Т. О. Публічна адміністрація: питання понятійно-категоріального  апарату 

[Електронний  ресурс] / Т. О. Мацелик // Часоп.  Київ.  ун-ту  права. – 2012. –  № 1. – С. 135–

138. – Режим  доступу:  http://kul-lib.narod.ru/bibl.files/index-2012_1/135.pdf   

3. Міхровська М. С. Адміністративна  реформа в Україні: аналіз,  періодизація  та  перспективи 

[Електронний  ресурс] /  М. С. Міхровська // Адміністративне право і процес. – 2014. – № 4. – 

Режим  доступу:  http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/4-10-2015  

4. Проект Концепції публічної адміністрації в Україні (Центр політико-правових  реформ) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.org.ua/files/stat/Concept_public_ 

administration.pdf[папка Е-книги].  

5. Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб. / В. Б. Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова, Н. В.  

Фоміцька та  ін.  − Харків : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. − С. 7–29.   

 

Питання для самоконтролю: 

1.  Публічне адміністрування:  поняття,  основні  види  та предметна  сфера. Зміст та  

співвідношення базових понять: “публічна адміністрація”, “управління”, “державне 

управління”, “публічне управління”, “публічний менеджмент”.  

2. Державне управління як вид публічного адміністрування: поняття, основні 

характеристики.   

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

порівняно з поняттям «управління»?   

4. Що є критеріями «публічності» організації? 
Самостійна робота № 2.  

Тема 2: Основні теорії управління суспільством. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Види шкіл публічного адміністрування.  

2. Школа наукового управління.  

3. Класична (адміністративна) школа управління.  

4. Школа людських стосунків.  

5. Публічне управління в контексті неокласичної теорії.  

Опрацювати джерела літератури: 

1. Публічне адміністрування в Україні: навч.  посіб. / В.  Б.  Дзюндзюк,  Н. М. Мельтюхова, Н. 

В. Фоміцька та  ін.  – Харків : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. − С. 29–61.   

2. Пухтецька А. А. Запровадження принципів та стандартів належного  урядування  у  

діяльності публічної  адміністрації [Електронний ресурс] / А. А. Пухтецька // Наукові 

записки. Т. 103. Юрид. науки. – 2010. – С. 36–40. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/ 

bitstream/handle/123456789/3840/Pukhtetska_Zaprovadzhennia_pryntsypiv.pdf?sequence=1  

3. Солових В. П. Новий публічний менеджмент як одна із моделей  організації  системи  

http://pravo.org.ua/files/stat/Concept_public_
http://ekmair.ukma.edu.ua/
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державного  управління [Електронний ресурс] / В. П. Солових // Держ. буд-во. – 2009. – № 2. 

– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_7  

4. Стратегія реформування державного управління України на 2016–2020 роки: розпорядження  

Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 474-р “Деякі питання реформування 

державного управління України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. 

rada.gov.ua/laws/show/474-2016-р  

5. Шевчук Б. Реформа управління в Європейському Союзі: основні напрямки, принципи 

інструменти [Електронний ресурс] / Б. Шевчук // Демократичне врядування. – 2013. – Вип. 

11. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik11/fail/Shevchyk.pdf  

Питання для самоконтролю: 

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

адміністративного менеджменту?  

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

3.  Назвіть основні положення школи науковового управління?  

4.  Концепція “належного  управління” (“урядування”). Принципи належного управління.  

5.  Запровадження  принципів  та  стандартів  належного урядування у діяльність органів 

публічної адміністрації в Україні.   

Самостійна робота № 3.  

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

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Принцип  діяльності  публічної  влади,  яким забезпечується  досягнення  необхідних  

результатів  у  розв’язанні завдань при оптимальному використанні наявних ресурсів. 

2. Змістовне  наповнення  поняття  «принципи публічного управління». 

3. Основні  цілі  публічного  адміністрування  за  джерелом виникнення  й  змістом  охоплюють  

комплексний,  цілісний, збалансований і якісний розвиток суспільства. 

 

Опрацювати джерела літератури: 

1. Кравцова Т. М. Поняття  та  принципи  діяльності публічної  адміністрації / Т.  М.  Кравцова,  

А. В.  Солонар // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 522–525.  

2. Мацелик Т. О. Компетенція органів публічної адміністрації:  поняття  та  структурні  

елементи [Електронний  ресурс] / Т. О. Мацелик // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту – 2010. – № 2. – 

Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/Ur-2-2010/076-83.pdf  

3. Міхровська М. С. Принципи організації та діяльності органів виконавчої влади як  

інструмент становлення сервісної держави [Електронний ресурс] / М. С. Міхровська // 

Адміністративне право і процес. – 2015. – № 2 (12). – С. 55–62. – Режим доступу: 

file:///C:/Users/User_2/Downloads/Mihrovska.pdf  

4. Шаров  Ю.  П.  Європейські  стандарти  публічного управління: проекція на муніципальний 

рівень / Ю. П. Шаров, І. А. Чикаренко // Держ. упр. та місц. самоврядування : зб. наук. пр. – 

Дніпропетровськ : ДРІДУ  НАДУ, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 295 – 304.  

Питання для самоконтролю: 

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

2. Які  дії  передбачає  реалізація  принципу  продуктивності  у використанні  державних  

ресурсів  та  ефективності  впровадження державної політики? 

3. Визначте зміст принципів публічної адміністрації? 

4. Визначте зміст поняття «дерево цілей»?  

5. Наведіть технологію розробки «дерева-цілей»? 

Самостійна робота № 4.  

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

адміністрування. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1.  Основні  функцї  і  атрибути  громадянського суспільства. 

2.  Базові  цінності  сучасного  громадянського суспільства.   

3.  Теоретичні  концепції,  на  яких  будується  публічне адміністрування як міждисциплінарна 

академічна сфера.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_7%204
http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_7%204
http://zakon5/
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Опрацювати джерела літератури: 

1. Витко Т. Ю. Державна кадрова  політика України: сутність, сучасний стан та перспективи  

розвитку [Електронний ресурс] / Т.  Ю. Витко // Теорія та практика державного управління 

і місцевого самоврядування. – 2016. – № 1. – Режим доступу: http://el-zbirn-

du.at.ua/2016_1/3.pdf  

2. Лахижа М. І. Етичні  засади  в  діяльності  публічної адміністрації  Польщі [Електронний  

ресурс] / М. І. Лахижа, О. І. Черчатий // Держ. буд-во. – 2007. – № 1. – Режим доступу : 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-2/doc/5/05.pdf  

3. Матюхіна Н.  П.  Формування  та  розвиток  вищого корпусу  державної  служби  як  один  із  

пріоритетів державної політики у сфері  державної  служби / Н. П. Матюхіна // Особистість. 

Суспільство. Право: матеріали  міжнар.  наук.-практ. конф. – Полтава, 2012. – С. 234–239.  

4. Рудакевич М. І. Ідейні основи та нормативні стандарти етики  державних  службовців  країн  

Європейського Союзу [Електронний ресурс] / М. І. Рудакевич // Державне управління 

теорія та практика. – 2010. – № 1. – С. 73–79. – Режим доступу: 

http://www.academy.gov.ua/ej3/txts/DERJAVNA%20SLUJBA/01-RUDAKEVICH.pdf  

 

Питання для самоконтролю: 

1. Визначте  основні  етапи  формування  та  еволюції громадянського суспільства?  

2. Назвіть основні ознаки дієвості громадянського суспільства?  

3. До  якого  з  видів  управління  належить  цілеспрямований вплив людей (індивідуальний або 

колективний) на соціальні процеси з метою досягнення поставленої мети?  

4. Назвіть  загальні  риси  та  відмінності  між  поняттями «публічна сфера» і «публічна 

політика»?  

Самостійна робота № 5.  

Тема 5: Система державних органів публічного адміністрування. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1.  Визначення поняття «Система органів публічної влади в Україні».   

2. Система органів державної влади в Україні.   

3. Механізм  публічного  адміністрування  за  видами владних суб'єктів.   

4. Властивості діяльності органів державної влади.  

Опрацювати джерела літератури: 

1. Міхровська М. С. Адміністративний договір як важлива форма діяльності публічної 

адміністрації / М. С. Міхровська // Адміністративне право і процес. – 2014. – № 2(8). – С. 

102–109.  

2. Петришина М.  Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування: сутність та 

особливості / М. Петришина // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2012. – № 1 (68). – С. 

66–75.  

3. Резанов  С.  А.  Форми  закріплення  адміністративного розсуду: оціночні поняття та їх зміст 

/ С. А. Резанов // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. – Вип. 3–2. – Т. 1. – 2015. – C. 173–175.  

4. Сороко В.  М. Функціонування і розвиток системи управління якістю: навч.-метод. 

матеріали [Електронний ресурс] / В. М. Сороко. – Київ : НАДУ, 2013. – Режим доступу: 

http://www.academy.gov.ua//NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/2c697b0c-78ff-453c-a9ce-

50d81f86775c.pdf  

5. Тимощук В. П. Адміністративна  процедура та адміністративні  послуги.  Зарубіжний  досвід  

і  пропозиції  для України / В. П. Тимощук // Факт. – 2003. – 496 с.  

6. Ткач  Г. Й. Забезпечення  прав  громадян  в  процесі реалізації  дискреційних  повноважень  

публічної  адміністрації / Г. Й. Ткач // Вісн. Львів. ун-ту. – 2010. – Вип. 51. – С. 149–154.   

Питання для самоконтролю: 

1. Визначте спільні риси та відмінності державної виконавчої влади і місцевого 

самоврядування.  

2.  Визначте  можливі  проблеми  взаємодії  місцевого самоврядування та державної виконавчої 

влади.  

3. Сформулюйте  загальносистемні  принципи  державного управління?   

4.  Визначте типи економічної влади.    
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Самостійна робота № 6.  

Тема 6: Місцеве самоврядування та муніципальна публічна влада. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1.  Зміст  понять:  «місцеве  самоврядування»  та «муніципальна влада».   

2. Система органів місцевого самоврядування в Україні.   

3. Функції місцевих державних адміністрацій. 

Опрацювати джерела літератури: 

1. Жук Ю. Організаційно-правове регулювання  адміністративних послуг в Україні 

[Електронний  ресурс] / Ю. Жук // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. – 2015. – 

Вип. 43. – С. 236–342. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_43/ 

fail/31.pdf  

2. Лис А. Концепція надання послуг населенню органами державної влади і органами  

місцевого самоврядування [Електронний  ресурс] / А.  Лис // Публічне  адміністрування: 

теорія та  практика. – 2015. – Вип. 2. – Режим  доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_2_3  

3. Мащук В. Ю. Види адміністративних процедур: критерії класифікації / В.  Ю.  Мащук // 

Адміністративне  право  і  процес. – 2014. – № 1 (7). – С. 60–68.  

4. Соловйова  О.  М.  Принципи  надання  адміністративних послуг / О.М. Соловйова // Вісн. 

Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2013. – Серія: Право. – № 14. – С. 87–91.  

Питання для самоконтролю: 

1. Наведіть  систему  представницьких  та  виконавчих  органів місцевого самоврядування в 

Україні?  

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

в Україні»?  

3. Сформулюйте функції загальних зборів громадян за місцем проживання.   

4. Сформулюйте  основні  функції  органів  самоорганізації населення?    

Самостійна робота № 7.  

Тема 7: Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання 

управлінських рішень. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Поняття  «політичний  вибір»  в  контексті публічного адміністрування.   

2.  Визначення поняття «управлінське рішення».   

3.  Ознаки класифікації управлінських рішень.   

4.  Основні  етапи  процесу  організації  виконання управлінських рішень.   

Опрацювати джерела літератури: 

1. Архіпова Є. О. Електронне урядування як форма організації  державного  управління / Є.  О.  

Архіпова // Державне управління : удосконалення та розвиток: [електрон. фах. вид.]. – 2015. – 

№ 5.  

2. Битяк Ю. П. Організаційно-правові  засади державного управління  інформаційними  

ресурсами  (інформаційною сферою) / Ю. П. Битяк, О. Б. Червякова // Право  України. – 2012. – 

№ 3–4. – С. 147–166.  

3. Дем’янчук Ю. В. Функціональність влади в інформаційному суспільстві / Ю. В. Дем’янчук // 

Адміністративне право і процес. – 2014. – № 1(7). – С. 13–20.  

4. Семчук І. В. Електронне управління в органах місцевої влади: стан і шляхи вдосконалення / 

І. В. Семчук, В. Г. Мазур // Теорія та практика державного управління. – 2013. – Вип. 2. – С. 

106–112.  

5. Тітов  С.  В. Web-сайти  органів  місцевого  самоврядування  як  складова  впровадження  е-

врядування  в  Україні /  С. В. Тітов, О. В. Тітова // Вісн. ХДАК: зб. наук. пр. – Харків : ХДАК, 

2012. – Вип. 39. – С. 144–153.  

Питання для самоконтролю: 

1. Наведіть технологічну послідовність етапів прийняття науково-обґрунтованого 

управлінського рішення?  

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

3. Наведіть  приклади  рішень  в  умовах  визначеності, невизначеності та ризику?  

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

http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_43/
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5.  Визначте  вимоги,  які  пред’являються  щодо  якості управлінського рішення? 
Самостійна робота № 8.  

Тема 8: Механізми, методи та стилі публічного адміністрування. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1.  Визначення  поняття  «механізми  публічного адміністрування».  

2.  Система  адміністративних  методів  публічного адміністрування.  

3.  Складники  соціального  впливу  в  системі публічного адміністрування. 

4. Змістовне  тлумачення  поняття  «стиль  публічного адміністрування»  

Опрацювати джерела літератури: 

1. Дзюндзюк В. Б. Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб. / В. Б. Дзюндзюк, Н. М. 

Мельтюхова та ін.; за заг. ред. В. В. Корженка, Н. М. Мельтюхової. − Харків : ХарРІ НАДУ 

“Магістр”, 2011. − С. 306.  

2. Карпінський Б. А., Гасюк Р. В., Базар С. Т. Мотивація як сучасний концепт управлінської 

доктрини формування державотворчого патріотизму нації в системі публічних органів. 

Молодий вчений. 2019. №11. С. 804–808. 

3. Карпінський Б. А., Думич І.-Р. І. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності 

атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Молодий вчений. 2019. 

№11. С. 507–511. 

4. Карпінський Б. А., Кметь С. Б. Управлінська доктрина формування корпоративної культури 

персоналу в державних органах: перспективи її розвитку. Молодий вчений. 2019. №11. С. 809–

812. 

5. Карпінський Б.А., Гасюк Р.В. Особливості методів цільового адміністрування у 

стратегіології новаційної управлінської доктрини домінантної взаємодії за державотворчого 

патріотизму нації. Сучасна парадигма публічного управління / Матер. міжнар. наук.-практ. 

конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.  С. 517–520. 

6. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток / за заг. ред. А. В. Толстоухова, Н. 

Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. – Дніпро : Монолит, 2010. – 400 с.  

7. Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації: [монографія] / за заг. ред. Н. 

Р. Нижник. – Чернівці : Технодрук, 2008. – 432 с.  

8. Швець М. Я. Україна  на  шляху  до інформаційного суспільства / Швець М. Я., Калюжний Р. 

А., Цимбалюк В. С., Гавловський В. Д. та ін. – Правова інформатика. – 2011. – № 1. – С. 90-99.   

Питання для самоконтролю: 

1. Наведіть систему механізмів публічного адміністрування?  

2. Побудуйте систему економічних методів публічного адміністрування?  

3. Окресліть  структуру  складових  організаційного  впливу  на управлінську ситуацію? 

4. Побудуйте систему соціально-психологічних методів публічного адміністрування? 

5. Наведіть класифікацію стилів публічного адміністрування за характером вирішення 

виробничих питань?   
Самостійна робота № 9.  

Тема 9: Результативність та ефективність публічного адміністрування. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1.  Зміст методу «управління за цілями». 

2.  У  чому  полягає  відмінність  ефективності  та  легітимності влади?    

3.  Критерії  результативності  та  ефективності публічного адміністрування.  

Опрацювати джерела літератури: 

1. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, 

практики: монографія / В.Д. Бакуменко. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 376 с. 

2. Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні: монографія / Т. Є. 

Кагановська. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 360 с.  

3. Малиновський В. Я. Державне управління: навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – Київ : Атіка, 

2009. – 608 с.  

4. Мельник А. Ф. Державне управління: підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. 

Васіна. – Київ : Знання, 2009. – 582 с.  

Питання для самоконтролю: 
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1. Назвіть фактори, з якими пов’язана  ефективність  діяльності публічних адміністрацій?    

2. Визначте інструменти діяльності публічних адміністрацій щодо підвищення їх ефективності? 

3. За якими напрямами на практиці  здійснюється оцінка ефективності державного управління? 

4. Накресліть узагальнену схему впливу теорій-моделей вимірювання ефективності 

управлінської діяльності.    

Самостійна робота № 10.  

Тема 10: Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1.  Підхід  до  публічного  адміністрування,    який  передбачає упорядкування,  цілеспрямовану  

взаємодію  між  суб’єктом  і об’єктом  в  системі  управління,  усвідомлену  діяльність  органів   

управління для досягнення поставленої мети. 

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

3.  Структурні складники соціальної безпеки держави. 

Опрацювати джерела літератури: 

1. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, 

практики: монографія / В.Д.Бакуменко. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 376 с. 

2. Дзюндзюк В. Б. Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб. / В. Б. Дзюндзюк, Н. М. 

Мельтюхова та ін.; за заг. ред. В. В. Корженка, Н. М. Мельтюхової. − Харків : ХарРІ НАДУ 

“Магістр”, 2011. − С. 306.  

3. Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні: монографія / Т. Є. 

Кагановська. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 360 с.  

4. Одінцова Г. С. Теорія та історія державного управління: навч. посіб. / Г. С. Одінцова, В. Б. 

Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова та ін. – Київ: Професіонал, 2008. – 288 с.  

5. Приходченко Л. Л. Забезпечення ефективності державного управління: теоретико-

методологічні засади: [монографія] / Л. Л. Приходченко; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. – Одеса : Оптимум, 2009. – 299 с.  

Питання для самоконтролю: 

1. Якими  факторами  визначається рівень  та  стан  соціального ринкового господарства?   

2. Який із державних напрямів забезпечує права людини на відповідний стандарт  добробуту  і  

належного  життя,  тобто реалізацію політики соціального захисту?  

3. Назвіть  основні  ознаки    консервативної  (корпоративної)  моделі соціальної політики? 

Самостійна робота № 11.  

Тема 11: Функціональна система публічного адміністрування у сфері економіки. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Основні елементи економічної системи,  які базуються на різноманітті форм  власності на 

економічні ресурси та результати господарської діяльності.  

2.  Зміст поняття «соціально-економічна модернізація». 

3. Вид політики держави, яка спрямована на регулювання відносин з іноземними суб'єктами  

господарювання та захист національного ринку і вітчизняного товаровиробника.  

Опрацювати джерела літератури: 

1. Грицяк І. А. Управління в Європейському Союзі: теоретичні засади: [монографія] / І. А. 

Грицяк. – Київ: НАДУ, 2005. – 238 с.  

2. Дзюндзюк В. Б. Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб. / В. Б. Дзюндзюк, Н. М. 

Мельтюхова та ін.; за заг. ред. В. В. Корженка, Н. М. Мельтюхової. − Харків : ХарРІ НАДУ 

“Магістр”, 2011. − С. 306.  

3. Дубов Д. В. Основи  електронного  урядування: навч. посіб. / Д. В. Дубов, С. В. Дубова.  – К.  

: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с. 

4. Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні: монографія / Т. Є. 

Кагановська. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 360 с.  

Питання для самоконтролю: 

1. Якими  факторами  обумовлена  соціальна  спрямованість економіки? 

2. Назвіть  основні  показники  для  виміру  соціальної ефективності державної політики?  

3. Сформулюйте основні напрями сучасної світової економічної теорії? 

Самостійна робота № 12.  
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Тема 12: Відповідальність у публічному адмініструванні. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

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

2.  Ознаки юридичної відповідальності.  

3.  Сутнісний  зміст  соціальних  передумов забезпечення законності в системі державного 

устрою. 

4. Методи  публічного  управління,  які  базуються  на владі, дисципліні та відповідальності. 

5. Складові  системи  відповідальності  в  публічному адмініструванні. 

Опрацювати джерела літератури: 

1. Дзюндзюк В. Б. Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб. / В. Б. Дзюндзюк, Н. М. 

Мельтюхова та ін.; за заг. ред. В. В. Корженка, Н. М. Мельтюхової. − Харків : ХарРІ НАДУ 

“Магістр”, 2011. − С. 306.  

2. Малиновський В. Я. Державне управління: навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – Київ: Атіка, 

2009. – 608 с.  

3. Мельник А. Ф. Державне управління: підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. 

Васіна. – Київ : Знання, 2009. – 582 с.  

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть передумови забезпечення законності в державному управлінні?   

2. Назвіть основні засади формування законності та дисципліни в державному управлінні?  

3. Визначте соціально-економічні та організаційні умови забезпечення повноцінності відносин 

відповідальності? 

Самостійна робота № 13.  

Тема 13: Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1.  Конфлікти в організації: трудовий, адміністративний, професійний.  

2.  Охарактеризуйте соціально-політичну кризу: причини та особливості протікання. 

3.  Які виникають конфлікти та стреси під час формування та реалізації кадрової політики в 

публічних адміністраціях регіону та їх причини. 

4. Основні складові кризи в системі публічного адміністрування. 

Опрацювати джерела літератури: 

1. Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні: монографія / Т. Є. 

Кагановська. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 360 с.  

2. Малиновський В. Я. Державне управління: навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – Київ : Атіка, 

2009. – 608 с.  

3. Мельник А. Ф. Державне управління: підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. 

Васіна. – Київ : Знання, 2009. – 582 с.  

4. Одінцова Г. С. Теорія та історія державного управління: навч. посіб. / Г. С. Одінцова, В. Б. 

Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова та ін. – Київ : Професіонал, 2008. – 288 с.  

Питання для самоконтролю: 

1. Проблеми формування та реалізації кадрової політики в публічних адміністраціях регіону та 

їх причини. Конфлікти та стреси, які виникають? 

2. Конфліктність суспільних мас та роль публічного адміністрування у регулюванні конфліктів. 

Самостійна робота № 14.  

Тема 14: Перспективні  напрями  реформування публічного управління та 

адміністрування. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1.  Актуальні  проблеми  та  тенденції  розвитку інтелектуальної власності в сучасному світі. 

2.  Правова  природа  місцевого  самоврядування  та його  місце  у  системі  публічної  влади  

демократичних держав. 

3.  Проблеми  становлення  й  реформування адміністративно-територіального устрою України.  

Опрацювати джерела літератури: 

1. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, 

практики: монографія / В.Д.Бакуменко. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 376 с. 

2. Дзюндзюк В. Б. Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб. / В. Б. Дзюндзюк, Н. М. 
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Мельтюхова та ін.; за заг. ред. В. В. Корженка, Н. М. Мельтюхової. − Харків : ХарРІ НАДУ 

“Магістр”, 2011. − С. 306.  

3. Одінцова Г. С. Теорія та історія державного управління: навч. посіб. / Г. С. Одінцова, В. Б. 

Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова та ін. – Київ : Професіонал, 2008. – 288 с.  

4. Приходченко Л. Л. Забезпечення ефективності державного управління: теоретико-

методологічні засади: [монографія] / Л. Л. Приходченко; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. – Одеса : Оптимум, 2009. – 299 с.  

5. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток / за заг. ред. А. В. Толстоухова, Н. 

Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. – Дніпро : Монолит, 2010. – 400 с.  

Питання для самоконтролю: 

1. Які угоди є основою міжнародної системи адміністрування і захисту інтелектуальної 

власності?  

2. Дайте  визначення  понять  «місцеве самоврядування» та «децентралізація». Обґрунтуйте, 

чому місцеве  самоврядування  вважається  гарантією демократичного політичного режиму? 

3. Як  Ви  розумієте  основоположні  принципи розподілу  компетенції  між  органами  

публічної адміністрації? Які приклади Ви можете навести? 

 

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

 

1.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій та 

законів; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів 

останніх подій в економічній сфері в країні та за її межами; 

 використання матеріалів періодики; 

 проведений опис об’єктів. 

4-5 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття 

двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного 

розкриття питання) 

2-3 

 робота студента малообґрунтована, неповна; 

 студент не опрацював законодавчі матеріали, матеріали періодики. 

 робота студента малообґрунтована, неповна; 

 використані матеріали лише підручника. 

1-2 

  самостійна робота  виконана менше, ніж 20% загального обсягу завдань. 0-1 
 

 

 

Укладач:   ____________  Карпінський Б.А., професор кафедри публічного 

адміністрування та управління бізнесом,  

д.е.н., професор 
 


