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РОЗДІЛ  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ       

ЗАНЯТЬ 

 

Семінарські заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріплення студентом 

теоретичних знань, отриманих як на лекційних заняттях, так і в процесі самостійного вивчення 

матеріалу, а також під час виконання індивідуальної науково-дослідної роботи. 

У процесі проведення семінарського заняття організовується дискусія навколо попередньо 

визначених тем, до яких студенти публічного управління та адміністрування готують тези 

виступів, а також проблемні питання, відповідь на які має бути знайдена під час обговорення. 

Семінарські заняття зі студентами магістратури проводяться в активній формі. Мета семінару-

дискусії, що проводиться в активній формі – активізація мислення студентів шляхом їх залучення 

до організації та керівництва заняттям.  

Мета семінарських занять з курсу «Теорія і практика публічного адміністрування» –  

засвоєння теоретичних знань і формування професійної компетентності щодо публічного 

адміністрування.  

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами доповіді, їх 

виступи, активність у дискусії, вміння формувати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові 

оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал. Отримані студентом оцінки 

за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з цієї навчальної 

дисципліни. 
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РОЗДІЛ 2.   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ 

 

№ 

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. 2 



 4 

Тема 4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей 

публічного адміністрування 

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 

6.4. 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 
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24. 

Семінарське заняття №24. 

Тема 10. Основні засади публічного адміністрування в соціальній 

сфері 

Принципи та показники оцінки ефективності реалізації соціальної 

політики. 

2 

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. 
Семінарське заняття №32. 

Заліковий  модуль 
2 

Разом годин 64 
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РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

3 семестр 

План семінарського заняття № 1. 
 

Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування. 
 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару вивчення основних підходів до розуміння публічного адміністрування 

та його еволюція. 

 

План семінару:  
1. Дайте визначення понять «управління», «публічне управління», «адміністрування», «публічне 

адміністрування». 

2. Охарактеризуйте основні підходи науковців до змісту публічного адміністрування. 

3. Визначте основні категорії розгляду поняття «публічне адміністрування». 

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

врядування»  та  «державне управління»? 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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.  

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.  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 
 

 

 

План семінарського заняття № 2. 
 

Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування 

 

Навчальний час:  2 год. 
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Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: вивчення методологічної основи публічного адміністрування та 

правові  засади  публічного  управління та адміністрування. 

 

План семінару:  
1. Охарактеризуйте об’єкт та предмет публічного адміністрування. 

2. Назвіть основні розділи науки публічного адміністрування. 

3. Охарактеризуйте основні функції теорії публічного адміністрування. 

4. Охарактеризуйте джерела права у сфері публічного управління та адміністрування. 

5. Міжнародно-правове регулювання. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

2009. – 608 с.  

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

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

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. – Дніпропетровськ : Монолит, 2010. – 400 с.  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 3. 
Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: історичний розвиток публічного адміністрування як напряму 

наукових досліджень та навчальної дисципліни. 
 

План семінару:  
1. Охарактеризуйте принципи управління.  

2. Основні періоди розвитку публічного адміністрування. 

3. Яке поняття розуміють під наступним визначенням: «Набір норм,  цінностей,  поглядів  і  

переконань,  які  скеровують  рішення  та поведінку урядовця до удосконалення публічного 

адміністрування в системі суспільних відносин? 
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4. Назвіть  змістовну  галузь,  до  якої  відносяться  органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування та інші суб’єкти, що мають повноваження забезпечувати виконання законів і  

діяти в публічних інтересах? 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 4. 
Тема 2. Основні теорії управління суспільством 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: вивчення управлінських функцій держави. 
 

План семінару:  
1. Опишіть концепції походження держави.  

2. Охарактеризуйте структуру держави. 

3. Розгляньте детальніше управлінські функції держави. 

4. Виділіть основні риси, методи та принципи державного управління. 

5. Охарактеризуйте економічну політику та основні форми економічної політики. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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.  
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5. 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.   

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 5. 
Тема 2. Основні теорії управління суспільством 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: джерела ідей управління суспільством і країною та формування і 

розвиток теорій управління суспільством і країною. 
 

 

План семінару:  
1. В чому сутність соціального управління та державного управління.  

2. Охарактеризуйте основні підходи в розвитку теорії та практики управління. 

3. Розгляньте наведені підходи та школи державного управління з позиції історичного аспекта. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

1. 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.  

2. 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.  

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

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

4. 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.   

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 6. 
Тема 2. Основні теорії управління суспільством 

 

Навчальний час:  2 год. 
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Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: вивчення системи публічного управління. 
 

 

План семінару:  
1. Дайте визначення поняття «система публічного управління» і наведіть її складники? 

2. Опишіть ієрархію системи публічного управління. 

3. Охарактеризуйте структуру органів публічного управління. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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.  

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 7. 
Тема 3. Закони, принципи, цінності та цілі публічного адміністрування 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: вивчення законів та закономірностей публічного управління; принципів 

публічного управління; цілей суспільства і держави; формування механізму «дерева цілей» публічного 

адміністрування. 
 

План семінару:  
1. Наведіть  змістовне  наповнення  поняття  «принципи публічного управління»? 

2. Визначте зміст принципів публічної адміністрації? 

3. Які  основні  цілі  публічного  адміністрування  за  джерелом виникнення  й  змістом  

охоплюють  комплексний,  цілісний, збалансований і якісний розвиток суспільства? 
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4. Які конкретизовані цілі полягають у створенні й підтриманні активності  тих  керованих  

об’єктів,  що  відповідають  за  досягнення названих вище цілей і сприяють їх реалізації?    

5. Визначте зміст поняття «дерево цілей»? 

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

7. Наведіть технологію розробки «дерева-цілей»?    

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

Є. Кагановська. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 360 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. – Дніпропетровськ : Монолит, 2010. – 400 с.  

6. Юдін О. К.  Інформаційна безпека держави / О. К. Юдін, В. М. Богуш. – Харків: Консум, 

2004. – 508 с. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 8. 
Тема 3. Закони, принципи, цінності та цілі публічного адміністрування 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: вивчення стратегічних тенденцій розвитку публічного 

адміністрування в Україні. 

 

План семінару:  
1. Проаналізуйте сучасні тенденції розвитку публічного адміністрування. 

2. Охарактеризуйте основні завдання муніципального управління. 

3. Проблематика публічного управління. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
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Рекомендована література до теми семінару:  

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

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

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

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

3. 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.  

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

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

5. 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.   

6. Юдін О. К.  Інформаційна безпека держави / О. К. Юдін, В. М. Богуш. – Харків: Консум, 

2004. – 508 с. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 9. 
Тема 4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного адміністрування 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: вивчення сутнісних характеристик громадянського суспільства та 

основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства. 

 

План семінару:  
1. Дайте визначення поняття «Громадянське (цивільне) суспільство»? 

2. Назвіть основні функції і атрибути громадянського суспільства. 

3. Визначте основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства? 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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.  
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5. 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.   

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 10. 
Тема 4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного адміністрування 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: Громадянське суспільство як сфера формування єдиного комплексу 

цінностей та відносин та місце і роль об’єднань громадян, політичних партій та громадських 

організацій у публічному адмініструванні. 

 

План семінару:  
1. Опишіть базові цінності сучасного громадянського суспільства. 

2. Назвіть основні ознаки дієвості громадянського суспільства? 

3. Які функції виконує громадянське суспільство як суспільна система? Дайте визначення поняття 

«об’єднання громадян»? Назвіть види об’єднань громадян? Дайте визначення поняття «політична 

партія»? 

4. Дайте визначення громадської організації?  

5. Якими нормативно-правовими актами регламентується діяльність громадської організації? 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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.  

6. 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.   
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Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 11. 
Тема 4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного адміністрування 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: публічна сфера і публічна політика державотворення. 

 

План семінару:  
1. Дайте визначення публічної сфери як системи?  

2. Назвіть теоретичні концепції, на яких будується публічне адміністрування як міждисциплінарна 

академічна сфера? 

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»?     

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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.  

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 12. 
Тема 5. Система державних органів публічного адміністрування 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 
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Мета і завдання семінару: система органів публічної влади в Україні та механізм взаємодії  

влади та публічного адміністрування. 

 

План семінару:  
1. Дайте визначення поняття «влада»?  

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

3. Назвіть систему органів державної влади в Україні?  

4. Визначте спільні риси та відмінності державної виконавчої влади і місцевого самоврядування.  

5. Визначте можливі проблеми взаємодії місцевого самоврядування та державної виконавчої 

влади.  

6. Опишіть механізм публічного адміністрування за видами владних суб’єктів?  

7. Назвіть характерні риси централізації влади?  

8. Назвіть характерні риси децентралізації в управлінні?  

9. Визначте властивості діяльності органів державної влади? 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

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

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

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

6. Юдін О. К.  Інформаційна безпека держави / О. К. Юдін, В. М. Богуш. – Харків: Консум, 

2004. – 508 с. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 13. 
Тема 5. Система державних органів публічного адміністрування 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: держава як суб’єкт політичної влади. 

 

План семінару:  
1. Дайте визначення поняття «політична влада».  

2.  Розкрийте  зміст поняття «економічна влада».  

3.  Визначте типи економічної влади.   
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Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

2009. – 608 с.  

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

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

3. 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.  

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 14. 
Тема 6. Місцеве самоврядування та муніципальна публічна влада 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: муніципальна публічна влада і місцеве самоврядування; роль 

місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади та публічного адміністрування. 

 

План семінару:  
1. Визначте зміст понять: «місцеве самоврядування» та «муніципальна влада»?  

2. Визначте основні функції муніципальної влади?   

3. Назвіть систему органів місцевого самоврядування в Україні?  

4. Назвіть спільні ознаки юридичної природи органів місцевого самоврядування і органів 

виконавчої влади? 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

2009. – 608 с.  

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

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

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 15. 
Тема 6. Місцеве самоврядування та муніципальна публічна влада 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування. 

 

План семінару:  
1. Наведіть систему представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування в Україні?  

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

3. Сформулюйте основні змістовні концепції Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»?  

4. Опишіть порядок обрання сільського, селищного, міського голови як головної посадової особи 

територіальної громади?  

5. Назвіть функції місцевих державних адміністрацій?  

6. Дайте визначення поняття «Місцевий референдум»? 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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. 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.  

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

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

6. 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.   

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 
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План семінарського заняття № 16. 
Тема 6. Місцеве самоврядування та муніципальна публічна влада 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: загальні збори громадян та органи самоорганізації населення. 

 

План семінару:  
1. Сформулюйте функції загальних зборів громадян за місцем проживання. 

2. Охарактеризуйте органи самоорганізації населення. 

3. Сформулюйте основні функції органів самоорганізації населення ? 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

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

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

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

3. 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.  

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

4 семестр 

План семінарського заняття № 17. 
Тема 7. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання 

управлінських рішень 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: політичний вибір як методологічна основа прийняття управлінського 

рішення та процес прийняття  управлінських рішень. 

 

План семінару:  
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1. Дайте визначення поняття «політичний вибір» в контексті публічного адміністрування?  

2. Дайте визначення поняття «управлінське рішення»?  

3. Наведіть технологічну послідовність етапів прийняття науково-обґрунтованого управлінського 

рішення?  

4. Наведіть ознаки класифікації управлінських рішень? 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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. 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. 

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

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

7. 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.  

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 18. 
Тема 7. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання 

управлінських рішень 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень та 

реалізація виконання публічних рішень. 

 

План семінару:  
1. Сформулюйте фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень?  

2. Визначте основні етапи процесу організації виконання управлінських рішень? 
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3. Визначте заходи, які передбачені на етапі реалізації управлінського рішення?  

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

5. Визначте вимоги, які пред’являються щодо якості управлінського рішення? 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

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

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

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

3. 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.  

4. 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.  

5. 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. 

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

2009. – 608 с.  

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

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

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 19. 
Тема 8. Механізми, методи та стилі публічного адміністрування 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: структура механізму публічного адміністрування та методи і стилі 

публічного адміністрування. 

 

План семінару:  
1. Дайте визначення поняття «механізми публічного адміністрування»?  

2.Наведіть класифікацію механізмів публічного адміністрування?   

3. Наведіть систему механізмів публічного адміністрування?  

4. Дайте визначення поняття «методи публічного адміністрування»?  

5. Побудуйте систему економічних методів публічного адміністрування?  
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6. Визначте систему адміністративних методів публічного адміністрування?  

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

8. Наведіть класифікацію стилів публічного адміністрування за характером вирішення виробничих 

питань? 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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., Кметь С. Б. Управлінська доктрина формування корпоративної 

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

809–812. 

4. 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. 

5. 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.  

6. 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.  

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

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

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 20. 
Тема 8. Механізми, методи та стилі публічного адміністрування 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: адміністративно-територіальний і організаційний аспекти публічного 

адміністрування. 

 

План семінару:  
1. Визначте адміністративно-територіальний аспекти публічного адміністрування. 

2. Визначте організаційний аспекти публічного адміністрування. 
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Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

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

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

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

4. 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.   

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 21. 
Тема 9. Результативність та ефективність публічного адміністрування 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: поняття результативності та ефективності публічного 

адміністрування; концептуальні засади підвищення результативності та ефективності публічного 

адміністрування. 

 

План семінару:  
1. Назвіть фактори, з якими пов’язана ефективність діяльності публічних адміністрацій?  

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

3. Який критерій ефективності функціонування органів виконавчої влади передбачає 

спрямованість діяльності адміністративного органу на позитивне вирішення справи?  

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

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

6. Визначте змістовне тлумачення поняття «Легітимність влади»?  

7. У чому полягає відмінність ефективності та легітимності влади? 

8. Накресліть узагальнену схему впливу теорій-моделей вимірювання ефективності управлінської 

діяльності.  

9. Назвіть соціальні результати, які можуть бути підсумком ефективності діяльності публічних 

адміністрацій? 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  
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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.  

5. 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.  

6. 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.  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 22. 
Тема 9. Результативність та ефективність публічного адміністрування 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: визначення ефективності та результативності публічного 

адміністрування. 

 

План семінару:  
1. Сформулюйте критерії результативності та ефективності публічного адміністрування?  

2. Визначте критерії ефективності управлінської діяльності за організаційним блоком?  

3. Сформулюйте критерії ефективності управлінської діяльності за особистісним блоком? 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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.  

5. 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.  
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6. 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.  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 23. 
Тема 10. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: формування підходів до соціальної політики та роль публічного 

адміністрування у забезпеченні населення суспільними благами. 

 

План семінару:  
1. Поняття і сутність соціальної політики. 

2. Охарактеризуйте функції соціальної політики держави. 

3. Які Ви знаєте підходи до соціальної політики? 

4. Господарський механізм створення суспільних благ. 

5. Які Ви знаєте основні види соціальної допомоги держави. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

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

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

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

3. 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.  

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

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

5. 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.   

6. Юдін О. К.  Інформаційна безпека держави / О. К. Юдін, В. М. Богуш. – Харків: Консум, 

2004. – 508 с. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 
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План семінарського заняття № 24. 
Тема 10. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: принципи та показники оцінки ефективності реалізації соціальної 

політики. 

 

План семінару:  
1. Які принципи лежать в основі соціальної політики? 

2. Які показники використовують для оцінювання соціальної політики? 

3. Назвіть функцію соціальної держави, яка визначається забезпеченням вільного розвитку і 

соціальної орієнтації ринкової економіки, за якої економічна свобода спрямовується  на створення 

умов для високої якості трудового життя і людського розвитку? 

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

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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.  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 25. 
Тема 11. Функціональна система публічного адміністрування у сфері економіки 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: загальна характеристика взаємовідносин суспільства та економіки. 
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Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької діяльності. 

 

План семінару:  
1. Назвіть основні елементи економічної системи, які базуються на різноманітті форм  власності на 

економічні ресурси та результати господарської діяльності?  

2. Назвіть вид політики держави, яка спрямована на регулювання відносин з іноземними 

суб'єктами господарювання та захист національного ринку і вітчизняного товаровиробника?  

3. Назвіть вищий орган у системі виконавчої влади, який має найширше коло повноважень у сфері 

економіки? 

4. Якими факторами обумовлена соціальна спрямованість економіки?  

5. Дайте визначення «державне регулювання ринкової економіки». 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 26. 
Тема 11. Функціональна система публічного адміністрування у сфері економіки 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: управління власністю в умовах демократичної, правової держави та 

антимонопольна діяльність. 

 

План семінару:  
1. Охарактеризуйте законодавче та нормативно-правове забезпечення конкурентного середовища. 

2. Шляхи формування антимонопольної політики в Україні. 

3. Основними завданнями Антимонопольного комітету України є? 

4. До методів здійснення антимонопольної політики відносять? 

5. Наведіть приклади законодавчого нормативно-правового забезпечення конкурентного 

середовища підприємств і організацій?  

6. Дайте визначення поняття «антимонопольна діяльність»?  
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7. Назвіть основні завдання державного антимонопольного комітету України? 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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

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

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

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

3. 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.  

4. Дубов  Д.  В.  Основи  електронного  урядування: навч.  посіб.  /  Д.  В.  Дубов,  С.  В.  

Дубова.  –  К.  :  Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с. 

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 27. 
Тема 12. Відповідальність у публічному адмініструванні 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: правопорушення і відповідальність та відповідальність органів 

місцевого самоврядування. 

 

План семінару:  
1. Дайте визначення поняття «правопорушення»?  

2. Назвіть основні ознаки правопорушення?  

3. Визначте види правопорушень?  

4. Наведіть приклади адміністративних порушень?  

5. У чому полягає відмінність дисциплінарних  правопорушень від цивільно-правових?  

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

7. Назвіть передумови забезпечення законності в державному управлінні?  

8. Визначте сутнісний зміст соціальних передумов забезпечення законності в системі державного 

устрою?  

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

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

відповідальності?  

11. Назвіть методи публічного управління, які базуються на владі, дисципліні та відповідальності?  

12. Визначте складові системи відповідальності в публічному адмініструванні? 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
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Рекомендована література до теми семінару:  

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

2009. – 608 с.  

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

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

6. 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.  

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

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

9. Юдін О. К.  Інформаційна безпека держави / О. К. Юдін, В. М. Богуш. – Харків: Консум, 

2004. – 508 с. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 28. 
Тема 12. Відповідальність у публічному адмініструванні 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної 

публічної діяльності. 

 

План семінару:  
1. Дайте визначення поняття «міжнародно-правова відповідальність? 

2. Сформулюйте ознаки міжнародної кримінальної відповідальності? 

3. До якої ознаки правопорушення належить - здатність міжнародного правопорушення заподіяти 

шкоду відносинам і об'єктам, що охороняються міжнародним правом? 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  
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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.  

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.  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 29. 
Тема 13. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: конфлікти інтересів в публічному адмініструванні. 

 

План семінару:  
1. Методи конфліктологічної науки: загальні та спеціальні.  

2. Модель інноваційного конфлікту (за Смелзером).  

3. Типологія соціальних конфліктів за різними критеріями.  

4. Об’єктивні та суб’єктивні чинники конфліктів.  

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

6. Соціально-політична криза: причини та особливості протікання.  

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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.  

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 30. 
Тема 13. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 

 

Мета і завдання семінару: моральні регулятори конфліктів інтересів. 

 

План семінару:  
1. Охарактеризуйте основні складові кризи в системі публічного адміністрування. 

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

публічних адміністраціях регіону та їх причини.  

3. Роль публічного адміністрування у регулюванні конфліктів. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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.  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 31. 
Тема 14. Перспективні напрями реформування публічного управління та адміністрування 

 

Навчальний час:  2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка 

і фінанси суб’єктів підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика 

командоутворення». 
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Мета і завдання семінару: застосування інформаційних технологій в публічному управлінні та 

адмініструванні. 

 

План семінару:  
1. Адміністрування та захист інтелектуальної власності. 

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

3. Які угоди є основою міжнародної системи адміністрування і захисту інтелектуальної власності? 

4. Співпраця України з міжнародними організаціями у сфері інтелектуальної власності.  

5. Роль громадських організацій України в регулюванні відносин інтелектуальної власності.  

6. Законодавство України у сфері охорони інтелектуальної власності.  

7. Діяльність Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, дискусія). 
 

Рекомендована література до теми семінару:  

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. 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.  

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

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 32. 

Заліковий модуль. 
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

№ 

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.  

1. Перший рівень – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці тестування записана правильна відповідь.  
0-5 

2. Другий рівень – завдання з короткою відповіддю.  



 33 

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 

 

 

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

адміністрування та управління бізнесом,  

д.е.н., професор 


