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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Закономірності й процеси формування та практичного функціонування системи публічного 

адміністрування, в тому числі з урахуванням децентралізаційних процесів в Україні. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Сформувати у студентів сучасну систему знань про природу та теоретичні засади 

технології публічного адміністрування з урахуванням процесів модернізації державного 

управління в Україні, та виробити вміння застосовувати сучасні управлінські технології та 

інструментарій у практиці публічного адміністрування, в тому числі при наданні публічних 

послуг. 

 

Основні завдання 

Засвоєння методологічних основ публічного адміністрування; оволодіння сучасними 

підходами до технології роботи з інформацією у публічних установах та технологією роботи з 

інформацією у системі публічного адміністрування; опанування основами службового діловодства 

у публічних установах та засадами технології ділового спілкування; оволодіння інноваційними 

технологіями публічного адміністрування та уміннями використовувати зарубіжний досвід; 

оволодіння понятійним апаратом адміністративного менеджменту та уміннями практичного 

застосування методологічних основ адміністративного менеджменту; опанування навичками та 

вміннями формувати адміністративний процес в публічній установі; оволодіння підходами 

здійснення діагностичного аналізу системи адміністративного менеджменту; опанування 

уміннями розробляти технологію виробітки та прийняття управлінських рішень у системі 

адміністративного менеджменту; оволодіння технологіями організаційної структуризації та 

управління змінами у системі адміністративного менеджменту. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

Дисципліна слідує за вивченням навчальних дисциплін «Організація управлінської 

діяльності», «Теорія і практика командоутворення», «Електронне урядування» та передує 

вивченню навчальних дисциплін «Організація та управління бізнесом», «Теорія та економіка 

галузевих ринків», «Управління діловими процесами» і проходженню Виробничої практики. 

 

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі 

компетентності:  

загальні: 

- здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в сфері, відмінної від 

професійної; 

- здатність критично оцінювати й переосмислювати накопичений досвід; 

- здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності, бути ініціативним та 

креативним, генерувати та формулювати нові ідеї, обґрунтовувати їх доцільність; 

- здатність організовувати свою діяльність, працювати автономно та у команді; 

- здатність аналізувати та структурувати проблему та приймати оптимальні управлінські 

рішення на основі логічних аргументів та перевірених фактів з діяльності організації; 

- вміння нестандартно мислити, застосовувати знання з менеджменту в широкому діапазоні 

практичної роботи та в повсякденному житті; 

- здатність до безперервного навчання та саморозвитку, самостійної і автономної праці, 

використання системного підходу до розроблення та реалізації проектів; 

спеціальні: 
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- здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських 

продуктів, послуг чи процесів; 

- здатність виконувати функції та процедури щодо планування, прогнозування, організації, 

бюджетування, оперативного управління, координації, звітності, контролю; 

- здатність готувати проекти управлінських рішень, та їх впроваджувати ефективність; 

- здатність готувати наради та збори, результативно здійснювати інші види управлінської 

діяльності; 

- здатність використовувати закономірності, принципи, методи публічного управління для 

визначення ефективних напрямків їх реалізації; 

- вміння розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження оптимальних форм і 

методів діяльності органів публічного адміністрування, враховуючи механізми розвитку 

громадянського суспільства. 

Програмні результати навчання: 

- мати знання у сфері публічного управління та адміністрування для аналізу та синтезу 

ключових концепцій розвитку соціально-економічних процесів і явищ на глобальному (мега-), 

макро-, мезо- і макрорівнях; 

- знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та 

адміністрування; 

- уміти налагодити ефективну комунікацію між суспільством та органами державної влади і 

місцевого самоврядування; 

- уміти здійснювати контроль за виконанням рішень та забезпеченням виконавчої 

дисципліни, приймати участь у розробці систем стратегічного, поточного (тактичного) та 

оперативного контролю діяльності організації; 

- збирати, аналізувати, використовувати, упорядковувати, забезпечувати співвідношення та 

інтерпретувати інформацію стосовно розроблення та реалізації стратегії розвитку держави, 

регіону, галузі під час здійснення професійної діяльності; 

- уміти забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських 

продуктів, послуг чи процесів, готувати проекти управлінських рішень; 

- уміти застосовувати інструментарій оцінювання ресурсного забезпечення, ризиків та 

ефективності заходів щодо впровадження оптимальних форм і методів діяльності органів 

публічного адміністрування, здійснювати техніко-економічне обґрунтування інноваційних 

проектів у бізнесі. 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика публічного адміністрування» 

передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен: 

а) знати:  

понятійний та категорійний апарат публічного адміністрування; методологічні основи 

публічного адміністрування; особливості технології публічного адміністрування; технології 

роботи з інформацією у системі публічного адміністрування; сучасні технології службового 

діловодства у публічних установах; технології ділового спілкування; інноваційні технології 

публічного адміністрування; зарубіжний досвід упровадження та реалізації технологій публічного 

адміністрування; можливості застосування технології адміністративного менеджменту у 

публічному адмініструванні. 

б) уміти:  

застосовувати технології роботи з інформацією у системі публічного адміністрування; 

здійснювати службове діловодство у публічних установах; застосовувати технології ділового 

спілкування у публічних установах; практичне застосувати інноваційні технології публічного 

адміністрування; застосовувати критерії для порівняння політико-адміністративних систем; 

проектувати адміністративний процес в публічній установі; розробляти систему адміністративного 

менеджменту в публічній установі; застосовувати технології управління адміністративним 

процесом; проводити діагностику та аналіз системи публічного адміністрування публічної 

установи; застосовувати сучасні технології виробітки та прийняття управлінських рішень у 

системі публічного адміністрування; здійснювати організаційну структуризацію у публічній 
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установі; застосовувати сучасні технології управління змінами в системі публічного 

адміністрування. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні 

типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  5 кредитів. 

 

Форми контролю  – проміжний модульний контроль, екзамен. 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. 
Теоретичні аспекти публічного адміністрування в системі публічного 

управління. 

Тема 2. 
Механізми та моделі в публічному адмініструванні. Особливості технології 

публічного адміністрування. 

Тема 3.  Публічне адміністрування в умовах розвитку інформаційного суспільства. 

Тема 4.  
Форми сучасної адміністративної діяльності. Адміністративна діяльність 

конкурентної спрямованості. 

Тема 5.  
Публічне адміністрування та публічна влада. Основні принципи діяльності та 

функції публічних адміністрацій. 

Тема 6.  Публічні та адміністративні послуги в системі публічного адміністрування. 

Тема 7. Ефективність та результативність діяльності публічних адміністрацій. 

Тема 8. 
Адміністративний процес у публічній установі. Технології управління 

адміністративним процесом. 

Тема 9. 
Публічне адміністрування як процес розробки, прийняття та виконання 

управлінських рішень. Сучасні технології адміністративного менеджменту. 

Тема 10.  
Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні. Культура й етика 

публічного адміністрування. 
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Тема 1. Теоретичні аспекти публічного адміністрування в системі публічного управління. 

Основні підходи до розуміння публічного адміністрування в системі публічного управління 

та його еволюція.  

Предмет та методологічна основа публічного адміністрування (співвідношення понять 

«публічне управління» та «публічне адміністрування»). 

 

Тема 2. Механізми та моделі в публічному адмініструванні. Особливості технології 

публічного адміністрування. 

Основні моделі публічного адміністрування. Менеджералізм і неоменеджералізм у 

державному управлінні. Досвід реалізації моделі «New Public Management» на національному, 

регіональному та місцевому рівнях. 

Європейська доктрина належного публічного управління.. Сутність та значення принципів 

належного управління (good governance). Транспарентність публічного адміністрування. 

Сучасні тенденції у публічному адмініструванні. Поняття європейського адміністративного 

простору. Імплементація чинних моделей управління в українську практику. 

Визначення суб'єкта і об'єкт публічного адміністрування. Головне завдання сучасного 

публічного адміністрування. Основні складові взаємозв'язку інтересів і публічно-адміністративної 

діяльності. Засоби виявлення потреб, інтересів, цілей. 

Складові загальної схеми технології публічного адміністрування та їх взаємозв’язок. 

Особливості формування схеми технології публічного адміністрування на рівні держави. Складові 

загальної схеми технології публічного адміністрування на регіональному рівні. Особливості 

формування схеми технології публічного адміністрування на регіональному та місцевому рівнях. 

Види систем технологій публічного адміністрування. Характеристика систем технологій 

публічного адміністрування на рівні держави та регіону.  

 

Тема 3. Публічне адміністрування в умовах розвитку інформаційного суспільства. 

Загальна класифікація інформації. Види інтелектуальної інформації. Основні галузі 

інформації в сфері публічного управління. 

Види інформації, що найчастіше використовується в управлінні. Характеристика інформації, 

що найчастіше використовується в управлінні. 

Поняття джерела інформації. Види джерел інформації. Основні джерела інформації публічної 

організації визначені Законом України «Про інформацію». Джерела правової інформації. Джерела 

документованої інформації про особу. Основні джерела інформації довідниково-

енциклопедичного характеру. Основні джерела соціологічної інформації. 

Поняття про основні процедури інформаційного процесу. Характеристика основних 

процедур інформаційного процесу. Методи збору інформації системи державного управління, що 

найчастіше використовуються. Основні підходи до обробки інформації: кількісна обробка та 

якісний аналіз. Характеристика первинної обробки інформації. Характеристика вторинної обробки 

інформації. 

 

Тема 4. Форми сучасної адміністративної діяльності. Адміністративна діяльність 

конкурентної спрямованості. 

Адміністративна діяльність як вид людської діяльності. Адміністративна влада. Ознаки 

адміністративної влади. 

Поняття, зміст та основні напрями сучасної адміністративної діяльності. Основні цикли 

технології посадової діяльності управлінських працівників. Поняття форми адміністративної 

діяльності та її співвідношення з функцією управління. Форми управлінської діяльності. 

Правові та неправові форми державного управління. Специфічні прояви реалізації 

виконавчої влади як правові форми, які використовують органи виконавчої влади для реалізації 

своїх владних повноважень у процесі державного управління. Неправові форми управлінської 

діяльності. Трактування поняття «державна політика». Етапи вироблення державної політики. 
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Регулювання конкуренції як особлива діяльність держави. Види правовідносин у 

підприємницькій діяльності. Держава як інститут, що забезпечує захист і розвиток конкуренції. 

Органи, які забезпечують захист і розвиток конкуренції в Україні, їх завдання, компетенція, 

повноваження та організаційні засади діяльності. 

 

Тема 5. Публічне адміністрування та публічна влада. Основні принципи діяльності та 

функції публічних адміністрацій. 

Поняття системи публічного адміністрування, її структура, принципи організації. 

Об’єкти та суб’єкти публічного адміністрування, їх класифікація. Сфери діяльності та 

компетенція суб’єктів публічного адміністрування. 

Органи виконавчої влади як суб’єкти публічного адміністрування, їх види, сфери діяльності 

та компетенція, правові засади організації та діяльності. Недержавні інституції публічного 

адміністрування. 

Місцеве самоврядування та його роль у публічному адмініструванні. Роль інститутів 

громадянського суспільства у публічному адмініструванні. Взаємодія органів публічного 

адміністрування і громадськості. 

 

Тема 6. Публічні та адміністративні послуги в системі публічного адміністрування. 

Поняття, природа і зміст публічних послуг (державних і муніципальних), що надаються 

органами публічної влади. Місце публічних послуг у структурі діяльності держави. Ознаки 

публічних послуг. Принципи надання публічних послуг. Поняття і види форм державного 

управління з надання публічних послуг. 

Адміністративні послуги: поняття, місце в системі публічних послуг, основні види. 

Організаційно-правовий механізм надання адміністративних послуг. Електронні 

адміністративні послуги. Зарубіжний досвід правового регулювання адміністративних послуг. 

Проблема якості публічних послуг та їх стандартизація. 

 

Тема 7. Ефективність та результативність діяльності публічних адміністрацій. 

Інструменти діяльності публічних адміністрацій: переконання, фінансові засоби, правила, 

організаційні структури.  

Модель ефективності діяльності публічних адміністрацій. Зовнішні та внутрішні можливості. 

Організаційні результати: внутрішні і зовнішні. Результати діяльності. 

Оцінка ефективності діяльності публічної адміністрації з точки зору її клієнтів. Критерії 

оцінки. Експертні оцінки. Опитування населення. Рівень задоволеності населення. 

Оцінка ефективності діяльності публічної адміністрації з точки зору їхніх співробітників. 

Критерії оцінки. Експертні оцінки. Опитування співробітників публічної адміністрації. 

Високоефективні організації. Характеристики високоефективних організацій. Порівняльна 

характеристика високоефективних та традиційних організацій. 

Аутсорсинг адміністративно-управлінських процесів. Упровадження моделей управління 

якістю в практику публічного адміністрування. 

 

Тема 8. Адміністративний процес у публічній установі. Технології управління 

адміністративним процесом. 

Визначення адміністративного процесу. Три основні види операцій адміністративного 

процесу: організаційно-адміністративні, аналітико-конструктивні, інформаційно-технічні. 

Розподіл адміністративних процесів на функції управління. 

Визначення технологічної структури адміністративних процесів. Загальний вид моделі 

управлінської праці. Основні стадії виконання підфункцій (робіт). Класифікація управлінських 

операцій за функціонально-технологічною ознакою. Поділ управлінських операцій між 

керівниками, фахівцями і технічними виконавцями. 

Визначення змісту і характеру організаційно-адміністративних операцій. Основні види 

організаційно-адміністративних операцій: службово-комунікаційні, координаційні, контрольно-
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оцінні. Характеристика службово-комунікаційних операцій. Характеристика координаційних 

операцій. Характеристика контрольно-оцінних операцій. 

Загальне визначення інформаційно-технічних операцій. Поділ інформаційно-технічних 

операцій за їх цільовим призначенням і місцем у процесах управління організацією. 

Історія розвитку адміністративно-державного управління. 

Сутність планування адміністративного процесу. Сучасний підхід до планування 

адміністративного процесу. Ієрархія планів у системі адміністративного менеджменту. 

Основні аспекти організації адміністративного процесу. Моделі, що можуть бути використані 

при організації адміністративного процесу. Класифікація моделей, що використовуються в 

організації адміністративних процесів. 

Суб’єкти й об’єкти контролю в системі адміністративного менеджменту. Функція контролю в 

системі адміністративного менеджменту. Форми економічного контролю в системі 

адміністративного менеджменту. Види контролю в системі адміністративного менеджменту. 

Визначення адміністративного контролю. Основна мета адміністративного контролю. Механізм 

адміністративного контролю. Процес здійснення адміністративного контролю. Поняття та зміст 

публічного контролю у сучасній державі. 

Визначення мотивації. Визначення мотиву. Визначення стимулу. Наукові теорії мотивації. 

Концепція партисипативного управління. Особливості мотивації в системі адміністративного 

менеджменту. 

Визначення поняття «влада». Взаємозв'язок влади та особистого впливу. Визначення влади 

як організаційного порядку. Влада посади. Особиста влада. Делегування повноважень. 

 

Тема 9. Публічне адміністрування як процес розробки, прийняття та виконання 

управлінських рішень. Сучасні технології адміністративного менеджменту. 

Визначення поняття «управлінське рішення». Особливості управлінських рішень, що 

приймаються в системі адміністративно-державного менеджменту. Класифікація рішень. Умови 

прийняття управлінських рішень. 

Технології вироблення та прийняття управлінських рішень, що пропонуються наукою 

управління. Основні етапи підготовки й прийняття державно-управлінських рішень. 

Основні блоки процесу опрацювання державно-управлінських рішень: виникнення ситуації, 

що вимагає прийняття рішення; підготовка необхідної інформації; підготовка варіантів рішень; 

прийняття рішення; організація реалізації прийнятого рішення. 

Загальнонаукова методологія виробітки й прийняття управлінського рішення. 

Системний і комплексний підхід щодо вирішення управлінських проблем. Основні методи, 

що використовуються в процесі виробітки й прийняття управлінського рішення: моделювання, 

експеримент, економіко-математичні та соціологічні методи. Переговорний процес як 

специфічний метод, що використовуються в процесі виробітки й прийняття управлінського 

рішення. 

Техніка організації і проведення нарад і засідань. Поняття нарад, їх класифікація. Підготовка 

наради. Проведення наради. Підбиття підсумків наради. Спеціальні види нарад і прийоми їх 

проведення. 

Техніка ділових контактів. Техніка контактів із підлеглими. Загальні правила контактів 

керівника з підлеглими. 

Видавання завдань. Звіт підлеглого. Критика роботи підлеглого. Контроль роботи. 

Заохочення і стягнення. 

 

Тема 10. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні. Культура й етика публічного 

адміністрування. 

Конфліктологія в системі соціальних наук. Історична традиція в дослідженні проблем 

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

об’єкт конфлікту. Проблема меж конфлікту; його соціальні функції 

Головні рушійні сили конфлікту. Механізми управління конфліктами інтересів. 
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Механізм розгортання та підстави політичного конфлікту. Проблема політичної 

напруженості в суспільстві. Роль влади в управлінні політичними конфліктами. Конфлікт і 

консенсус як способи їх розв’язання. 

Конфлікти інтересів в публічному адмініструванні. Економічний конфлікт як зіткнення 

інтересів потреб. Ідеологічна конфронтація як ціннісний конфлікт. Конфлікти духовної сфери як 

ціннісна проблема. 

Мораль та виховання як профілактика високого рівня конфліктності. Моральні регулятори 

конфліктів інтересів. Роль освітньо-виховних закладів та інституту сім’ї у регулюванні конфліктів 

інтересів. 

Стресоформуючі фактори у публічному адмініструванні. Засоби уникнення стресів. Роль 

наявних конфліктологічних знань у професійному призначенні публічного службовця. 

Фактори, які викликають стрес. Профілактика стресових ситуацій. 

Етика та естетика. Етичні принципи у публічному адмініструванні. Етична інфраструктура 

публічного адміністрування. Архетипний підхід до визначення етичних норм поведінки 

публічного службовця. 

Норма поведінки та мораль. Етичний кодекс публічного службовця. Засоби виховання 

публічних службовців. Принципи та норми поведінки представників публічного адміністрування. 

Роль населення у вихованні публічних службовців. Притягнення до відповідальності за порушення 

етичного кодексу публічного службовця. 

Поняття іміджу. Стиль публічного службовця. Інтер’єр кабінету публічного службовця. 

Стиль мовлення та комунікативні здібності публічного службовця. Формування позитивного 

іміджу та його вплив на ефективність роботи публічного службовця. 

Службова етика та етикет в публічному адмініструванні. Права та обов’язки публічного 

службовця. Професійні та особисті якості публічного службовця. Дипломатичний етикет. 
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РОЗДІЛ 5.  ІНТЕРНЕТ САЙТИ 
 

1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку: http://www.ssmsc.gov.ua. 

2. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua. 

3. Державна фіскальна служба України: http://www.sfs.gov.ua. 

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

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

5. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net. 

6. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua. 

7. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua. 

8. Рахункова палата України: http://www.ac-rada.gov.ua. 

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