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Назва дисципліни «Управління в діяльності органів влади, неурядових організацій та 

бізнесі» 

Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Коперника, 3 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, 

Кафедра економіки та публічного управління 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»,  

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Викладачі дисципліни Парубчак Іван Орестович – професор кафедри економіки та публічного 

управління Львівського національного університету імені Івана 

Франка, д.н.держ.управл, професор 

Контактна інформація 

викладачів 

ivan.parubchak@lnu.edu.ua 

parubchak_io@ukr.net 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Кожного четверга, 15
00

-17
00

 год. (вул. Коперника, 3, ауд.408)  

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype, Viber, Telegram або подібні ресурси. Для погодження часу 

он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

дзвонити. 

Сторінка курсу Сайт кафедри https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-

publichnoho-upravlinnya 

Інформація про 

дисципліну 

Нормативна навчальна дисципліна циклу загальної підготовки. 

 

Мета та цілі 

дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями з 

питань публічного управління та набуття практичних вмінь і навичок 

щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур 

в управлінні суб'єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування 

компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації 

повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного адміністрування, 

в тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування.  

Основні завдання навчальної дисципліни: узагальнення теоретичних 

засад у сфері публічного управління, розуміння основних тенденцій та 

напрямів їх еволюції; визначення суті, законів, принципів і механізмів 

публічного управління в розвитку суспільства; опанування основами 

методології, технологіями та процедурами публічного управління 

об'єктів публічної сфери; оволодіння методами формування, 

моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, 

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

сфери, з позицій загально-цивілізаційних цінностей, світового досвіду 

та осмислення наукових здобутків; набуття навичок розроблення та 

впровадження заходів із забезпечення результативної та ефективної 

діяльності суб'єктів публічної сфери.  

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література 

1. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : Навчальний 

посібник / В. Д. Бакуменко. - К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 444 с.  

2. Брич В.Я. Психологія управління: навч. посібник / В.Я. Брич, М.М. 

Корман. – Київ: Кондор, 2013. – 384 с.  

3. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: 

навч. посібник/ В.А. Василенко. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 420 с.  

4. Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства : 

mailto:ivan.parubchak@lnu.edu.ua
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навч. посіб. / за наук. ред. Ю. П. Сурміна, А. М. Михненка. – К. : НАДУ, 2011. 

– 388 с.  

5. Ворона П. В. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку 

представницької влади : монографія / П. В. Ворона. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 

341 с.  

6. Ганущак Ю. І. Територіальна організація влади. Стан та напрямки 

змін : [монографія] / Ю. І. Ганущак. – К. : Легальний статус, 2012. – 348 с. 

7. Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : [підручник] / І. 

Б. Гевко. – К. : Кондор, 2009. – 188 с.  

8. Грачев М. Н. Актуальные проблемы политической науки 

[Електронный ресурс] / М. Н. Грачев, Ю. В. Ирхин. – Режим доступа : 

http://grachev62.narod.ru/grachev_irhin/ chapt06.htm. – Назва з титул. екрану.  

9. Державна служба в Україні: соціально-правовий та організаційний 

аспекти : навч. посіб. / [авт. кол. : Ю. П. Сурмін, Т. В. Мотренко, Р. А. 

Науменко та ін. ; за заг. ред. Р. А. Науменко, Л. М. Гогіної]. –К. : НАДУ, 2011. 

– 204 с. 

10. Державне регулювання інноваційної інфраструктури на регіональному 

рівні : монографія / за заг. ред. А. О. Дєгтяра. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ 

«Магістр», 2011. – 192 с. 

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

А.Ю. Васша ; за ред. А.Ф. Мельник. − К. : Знания, 2009. − 582 с.  

12. Дерлоу Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття 

рішень / Дес Дерлоу. – К. : Наук. думка, 2001. – 244 с. 

13. Дзюндзюк В. Б. Публічне управління в ХХІ ст.: тенденції та виклики 

[Електронний ресурс] / В. Б. Дзюндзюк // Актуальні проблеми державного 

управління. - 2013. - № 1. - С. 9-17. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2013_1_3 

14. Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М. та ін. Публічне адміністрування в 

Україні: Навч. Посібник / [за заг. ред. В.В. Корженка, Н.М. Мельтюхової. − Х. 

: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 306 с.  

15. Дороніна М. С. Культура ділового спілкування і партнерства : 

навчальний посібник / М. С. Дороніна, А. В. Доронін. – Харків: Вид. ХНЕУ, 

2008. – 204 с.  

16. Електронне урядування. Інформатизація державного управління : 

навч. посіб. / Ю. Г. Машкаров, О. В. Орлов, М. В. Мордвинцев та ін. – Х. : 

Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 264 с. 

17. Енциклопедія державного управління. У 8 т. – .Т. 8 : Публічне 

врядування / наук.-ред. кол. : В. С. Загорський [та ін.] – Львів : ЛРІДУ, НАДУ, 

2011. – 712 с  

18. Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій 

економіці / В.Р.Кігель. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 202 с.  

19. Козак В. І. Публічне управління в системі координат української 

державності [Електронний ресурс] / В. І. Козак // Ефективність державного 

управління. - 2015. - Вип. 44(1). - С. 64-70. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_44(1)__9 

20. Колпаков В.М. Теорія і практика прийняття управлінських рішень: 

навч. посібник / В.М. Колпаков. – Київ: МАУП, 2011. – 253 с.  

21. Колташев В. Политическое лидерство [Електронный ресурс] / В. 

Колташев. – Режим доступа : http://lit.lib.ru/k/koltashow_w_g/text_0020-1.shtml. 

– Назва з титул. екрану. 

22. Лаптева М. Сто портретов, кто правил миром [Текст] / М. Лаптева, Л. 

Фадеева. – Пермь, 2002.  

23. Любохинець Л. С. Предмет і методологічна основа публічного 

адміністрування [Електронний ресурс] / Л. С. Любохинець, А. В. Мейш. – 

Режим доступу : http://dn.tup.km.ua/dn/k_default.aspx?M= k1201&T 

=01&lng=1&st. 

24. Максвелл Дж. Розвинь лідера у собі / Пер. з англ.. Н.Гербіш. – К.: 

Брайт Стар Паблішинг, 2013. – 184 с.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669634:%D0%A5.%D1%84.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669634:%D0%A5.%D1%84.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2013_1_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672505
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672505
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_44%281%29__9
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25. Мартиненко В. М. Демократичне врядування: проблеми теорії та 

практики / В. М. Мартиненко // Публічне управління: теорія та практика : зб. 

наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во 

“ДокНаукДержУпр”, 2010. – № 1. – С. 16–22. 

26. Мельтюхова Н. М. Технологія державного управління: навчальний 

посібник / Н. М. Мельтюхова. − Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 

152 с.  

27. Менеджмент для публічної влади : навч. посіб. / за ред. М. П. Бутка. – 

Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 360 с. 

28. Міненко М.А. Трансформація системи державного управління в 

сучасні моделі регулювання суспільства / М.А. Міненко // Державне 

управління: удосконалення та розвиток. Електронне фахове видання 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=581 

29. Мороз О. Ю. Публічне управління в Україні: проблеми становлення та 

ефективності [Електронний ресурс] / О. Ю. Мороз // Ефективність 

державного управління. - 2013. - Вип. 34. - С. 41-47. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2013_34_6 

30. Муравицька Г. Публічне управління та адміністрування як 

методолого-інформаційна система [Електронний ресурс] / Г. Муравицька // 

Актуальні проблеми державного управління. - 2016. - Вип. 2. - С. 25-30. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2016_2_6 

31. Оболенський О. Ю. Державна служба: підручник / О. Ю. 

Оболенський. − К.: КНЕУ, 2006. − 472 с.  

32. Оболенський О. Публічне управління: публічна сфера, публічне право 

і публічна політика – співвідношення понять[Електронний ресурс] / О. 

Оболенський, С. Лукін // Державне управління та місцеве самоврядування. - 

2013. - Вип. 2. - С. 3-11. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_2_3 

33. Оболенський О. Публічне управління в умовах формаційного та 

цивілізаційного розвитку України [Електронний ресурс] / О. Оболенський, Н. 

Обушна // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2014. - Вип. 4. - 

С. 61-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2014_4_9 

34. Обушна Н. І. Публічне управління як нова модель організації 

державного управління в Україні: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / 

Н. І. Обушна // Ефективність державного управління. - 2015. - Вип. 44(1). - С. 

53-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_44(1)__8 

35. Основи регіонального управління в Україні : підручник / за заг. ред. В. 

М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2012. – 576 с. 

36. Петруня Ю.Є. Прийняття управлінських рішень: навч. посібник / Ю.Є. 

Петруня. –2-ге вид. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.  

37. Плотнікова М. Ф. Публічне управління в системі розвитку 

територіальних громад [Електронний ресурс] / М. Ф. Плотнікова // Науковий 

вісник Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2017. - Вип. 260. - 

С. 266-278. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2017_260_31 

38. Политическое лидерство. Имидж политического лидера [Електронный 

ресурс] / Библиотека «ПСИ-ФАКТОРА». Психология и политика. – Режим 

доступа : http://psyfactor.org/lybr51.htm. – Назва з титул. екрану.  

39. Понятійно-категоріальний апарат публічного управління : матеріали 

методолог. семінару у форматі відео- конференції, 31 берез. 2010 р. / за заг. 

ред. Ю. В. Ковба- сюка, Ю. П. Сурміна, В. П. Трощинського ; передмова Ю. 

В. Ковбасюка. - К. : НАДУ, 2010. - 96 с. 

40. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : 

[монографія] / за заг. ред. А. В. Толстоухова та ін. – Дніпропетровськ : 

Моноліт, 2010. – 400 с.  

41. Публічне адміністрування в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=581
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672505
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672505
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2013_34_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669634:%D0%9E.%D1%84.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2016_2_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673731
http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_2_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673731
http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2014_4_9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672505
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_44%281%29__8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2017_260_31
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Корженка, Н. М. Мельтюхової. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 

256 с. 

42. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / Ю.Г. Кальниш, 

Т. М. Лозинська, В.І. Тимцуник ; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : РВВ 

ПДАА, 2015. – 279 с. 

43. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, 

майбутнє : Монографія / Нац.акад.держ.упр.при Президентові України, 

відп.редактор І.А.Грицяк . — К : К.І.С., 2009 . — 240с. 

44. Садовська І. Б. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття 

управлінських рішень : монографія / І. Б. Садовська. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі 

Українки, 2010. – 228 с.  

45. Строцький Р. Є. Публічне управління у сфері економіки [Електронний 

ресурс] / Р. Є. Строцький // Вісник Національного університету «Львівська 

політехніка». Юридичні науки. - 2015. - № 824. - С. 106-124. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_19 

46. Таркуцяк А. О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення ( на 

прикладі роботи вищого навчального закладу) : [навч. посіб.] / А. О. 

Таркуцяк. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 204 с. – ( ілюстр.). 

47. Чиркин В.Е. Публичное управление : учебник / В.Е. Чиркин. - М : 

Юристь, 2004. − 475 с.  

48.  Шаров Ю. П. Результативність та якість діяльності державного 

службовця: навчальний посібник / Ю. П. Шаров, Т. В. Маматова, І. А. 

Чикаренко. − Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2003. − 212 с. 

 

Інтернет-сайти 

1.  Верховна Рада України (офіційний веб-сайт). – Режим доступу : 

www.portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index.  

2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/  

3. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України «Урядовий 

портал». – Режим доступу : www.kmu.gov.ua.  

4. Загальноукраїнські та регіональні довідники і бази даних по 

підприємствах, товарах і виробниках. – Режим доступу : 

www.metaukraine.com/WINP/spravka.  

5. Офіційний веб-сайт Національного агентства України з питань 

державної служби. – Режим доступу : www.nads.gov.ua.  

6. Офіційний веб-сайт European Group of Public Administration (EGPA). – 

Режим доступу : http://www.iias-iisa.org/egpa/  

7. Офіційне Інтернет-представництво Президента України. – Режим 

доступу : www.president.gov.ua.  

8. Программы MBA [Электронный ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.osvita.org.ua/mba/define/programs.html  

 

Обсяг курсу Всього 120 год (4 кредити системи ЄКТС). З них: 48 годин 

аудиторних занять: 32 години лекцій, 16 годин семінарських занять 

та 72 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

а) знати: предметну сферу і методологічну основу публічного 

управління; перспективні наукові напрями розвитку публічного 

управління; технології та процедури формування цілей публічного 

управління; закони, принципи та механізми публічного управління; 

засади, механізми, органи, методи та стилі публічного управління; 

особливості публічного управління; особливості відповідальності 

суб'єктів публічного адміністрування за правопорушення у цій сфері. 

б) уміти: підготувати нормативну документацію (накази, 

розпорядження тощо), пропозиції, рекомендації (проекти) для суб'єкта 

публічного управління щодо визначення стратегічних цілей, завдань та 

етапів управлінських рішень на основі результатів системного аналізу 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&P21DBN=UJRNsoc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_19
http://www.portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index
http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.metaukraine.com/WINP/spravka
http://www.nads.gov.ua/
http://www.iias-iisa.org/egpa/
http://www.president.gov.ua/
http://www.osvita.org.ua/mba/define/programs.html
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суспільно-політичного та соціально-економічного стану розвитку 

сфери управління (об'єкта управління), застосовуючи методики 

визначення певних показників; визначати технологію управління 

суб'єктом публічної сфери, що є раціональною за ознаками досягнення 

мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з урахуванням 

особливостей цього суб'єкта; виробити процедури та основний зміст 

кожного етапу вироблення та впровадження управлінського рішення з 

визначенням термінів, виконавців і вартості; уживати заходи із 

упровадження сучасних форм і методів діяльності суб'єкта публічної 

сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його функціональної 

та організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних управлінських 

технологій; застосовувати методи та критерії оцінювання 

результативності та ефективності публічного адміністрування в умовах 

соціально-економічних змін. 

Ключові слова Управління, публічне управління, принципи управління, ефективність 

управління, 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, семінарських робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано у СХЕМІ КУРСУ 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Екзамен в кінці семестру 

Пререквізити Дисципліна передує вивченню навчальних дисциплін «Прийняття 

рішень в публічному управлінні та адмініструванні», «Стратегічне 

управління в діяльності органів влади та бізнес-структур», «Управління 

змінами та впровадження інновацій в організації» та проходженню 

виробничої практики. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, семінари-дискусії, робота в малих групах, кейс-

методи, ділові ігри.  

 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей окремих тем навчальної дисципліни. 

Вивчення навчальної дисципліни не потребує використання 

спеціального програмного забезпечення, крім загальновживаних 

програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 
5 

балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну 

роботу/семінарське заняття) студент отримує за умови відповідності 

виконаного завдання студентом та його усної відповіді (захисту 

виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять і 

самостійної роботи 

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 
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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  
15 

балів 

Модульний контроль. 

 Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі за 

окремими варіантами (дистанційно за умови дистанційної форми 

навчання). 

0 – 15 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1-20) – завдання із вибором відповіді – 

тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці тестування записана правильна відповідь. Кожне правильно 

виконане завдання оцінюється в 0,25 бала 

5 

балів 

2. Другий рівень (завдання 21-25) – завдання з короткою 

відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

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

Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 1 бал 

5 

балів 

3. Третій рівень (завдання 26-27) – 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. 

Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 2,5 балів 

5 

балів 

4. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання  

Відмінно («11-15») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та 

аргументовано її викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу. В роботі використані сучасні методи 

аналізу. План роботи поданий і затверджений в терміни, які узгоджені на кафедрі. 
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Захистив ІНДЗ по темі, яка має науково-дослідний характер і передбачає 

безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших 

творчих завдань. 

Добре («9-10») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів, 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. Виконав ІНДЗ згідно вибраної теми.  

Задовільно («6-8») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає 

його основний зміст під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Невчасно подав 

тему ІНДЗ до захисту.  

Незадовільно («4-5») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. ІНДЗ 

виконана не по вибраній темі. 

Незадовільно («до 4») – 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. ІНДЗ по вибраній темі не 

виконано.  

 

5. Екзамен 

Семестровий екзамен, як форма підсумкового контролю, є обов’язковим для 

всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 28 завдань, завдання 3-ьох рівнів складності. 

Перший рівень (завдання 1-20) – 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 0,3 бали (максимально 20  

0,3 = 6,0 балів).  

Другий рівень (завдання 21-26) – практичні завдання з декількома варіантами 

розв’язку. За кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 4 бали 

(максимально 6  4,0 = 24,0 бали).  

Третій рівень (завдання 27-28) – практичні завдання з повним обґрунтуванням і 

поясненням одержаних відповідей; розширений виклад відповіді на питання. 

Оцінювання завдань третього рівня проводиться за десятибальною системою 

(максимально 2  10,0 = 20,0 балів) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів.  

Оцінка одержана на екзамені є остаточною. 

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним розподілом:  

практичні заняття: максимальна кількість балів 20 

індивідуальна науково-дослідна робота: максимальна кількість балів 

15 

заліковий модуль: 15 балів.  

екзамен: 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної не доброчесності. Виявлення ознак академічної 

не доброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її не 

зарахуванням викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  
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Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

практичних заняттях, поточному тестуванні, самостійній роботі. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

 

Дуальна освіта: Навчальна дисципліна зараховується для здобувачів 

вищої освіти, які працюють за фахом і мають практичний досвід 

виконання робіт за темами навчальної дисципліни. У випадку участі в 

тренінгу (його повний опис) / написання тез для участі в наукових 

заходах (2 позиції) або статті у співавторстві з лектором за темами 

навчальної дисципліни – зараховується як індивідуальна науково-

дослідна робота. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

Питання до 

підсумкового 

контролю 

1. Феномен управління та основні підходи до його вивчення. 

2. Основні поняття науки управління: влада та панування, керівництво та 

адміністрування, управління та менеджмент.  

3. Етапи становлення, коло проблем та основні школи загальної теорії 

управління. 

4. Поняття про соціальне управління. Види соціального управління. 

5. Механізм соціального управління: закони, принципи, форми і методи. 

6. Функції та організаційна структура соціального управління. 

7. Кадри управління та управлінський процес. Діапазон управління та 

проблема якісної оцінки управлінських кадрів. 

8. Інформація та комунікація в соціальному управлінні. Види 

комунікації.  

9.  Поняття інформаційних бар’єрів та інформаційних шумів. 

10. Вимоги щодо інформації, яка використовується у соціальному 

управлінні. 

11.  Державне управління: визначення та характерні риси. 

12. Визначення публічного управління (Демонд Кілінг, Джей М. Шавріц). 

Публічне управління та державне управління. 

13. Співвідношення понять: «government», «governance» та «good 

governance».  

14.  «Public management» та «New public management»: спільне і відмінне.  

15. Принцип зворотного зв'язку як основа публічного управління. 
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16. «Трирівнева концепція» публічного управління Леслі Пала. 

17. Організація масової свідомості та поведінки як елемент публічного 

управління. 

18. Суб’єкти та об’єкти публічного управління. Співробітництво з питань 

громадянського суспільства як один із пріоритетів реформування 

публічного управління в Україні.  

19. Ключові поняття для розуміння сутності та особливостей публічного 

управління. 

20. Поняття «держава» та «публічна влада». 

21. Погляди науковців на дефініцію «публічне управління». 

22. Визначення публічного управління, виходячи з властивості 

цілеспрямованості. 

23. Публічне управління та адміністрування з погляду системного 

підходу.  

24. Діяльністна модель публічного управління. 

25. Міжрівнева взаємодія у системі публічного управління та 

адміністрування. 

26. Завдання науки публічного управління у зв’язку з розвитком 

проблемних ситуацій у процесах державотворення, врахуванням 

різноманітних чинників впливу суспільних трансформацій на 

ефективність і результативність публічного управління, розвитком 

сучасної публічної кадрової політики. 

27. Публічне управління та адміністрування як економічна, освітня та 

наукова галузі.  

28. Сутність поняття «публічне управління». 

29. Об’єкт та предмет дослідження теорії публічного управління. 

30. Міжрівнева взаємодія у системі публічного управління. 

31. Внутрішня та зовнішня взаємодії у системі публічного управління. 

32. Складові взаємодії у системі публічного управління. 

33. Модель системної організації управління суспільством. 

34. Основні характерні риси чинної моделі публічного управління в 

Україні. 

35. Основні напрями та процеси публічного управління як системи 

діяльності. 

36. Напрями формування державних стратегій та політик в моделі 

публічного управління. 

37. Напрям публічного адміністрування в моделі публічного управління. 

38. Основні форми публічного управління в Україні. 

39. Визначення поняття «закономірність». 

40. Навести приклади закономірностей, притаманних публічному 

управлінню, та охарактеризуйте їх. 

41. В чому проявляється закономірність ефективності управлінських 

рішень та дій? 

42. Стабілізаційні чинники взаємозв’язку рівнів суспільного управління. 

43. Сутність принципу «бритва Оккама». 

44. Систематизація принципів публічного управління. 

45. Загально-управлінські принципи. 

46. Універсальні принципи управління. 

47. Принципи цілепокладання. 

48. Сучасні принципи управлінської діяльності. 

49. Основні принципи публічного управління. 

50. Структурні принципи публічного управління. 

51. Моделі циклу та процесу управління. 

52. Сутність поняття «самоорганізаційна спроможність розвитку». Що дає 

введення цього поняття управлінцю: практику і досліднику? 

53. Пояснити схему розробки концепцій за принципом досягнення 

самоорганізаційної спроможності розвитку. 

54. Підходи сучасної публічно-управлінської діяльності, які складають 
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основу управлінського мислення. 

55. Новітні моделі-підходи сучасного управління суспільним розвитком. 

56. Принцип первинності стратегії перед структурою, запропонований 

американським вченим О. Чандлером. 

57. Основні інструменти впливу на економічні процеси. 

58. Визначення та основні складові функції контролю. 

59. Основні різновиди контролю. 

60. Принципи, що стосуються функції контролю. 

61. Роль моніторингу в реалізації функції контролю. 

62. Актуальні завдання підвищення ефективності контролю у сфері 

публічного управління. 

63. Назвіть основні форми зовнішнього контролю. 

64. Етапи технології прийняття рішень за моделлю раціонального 

прийняття рішень. 

65. Сутність концепції вимушеної раціональності рішень. 

66. Ефективність управлінських рішень і дій залежить. 

67. Чинник участі людини в процесі управління. 

68. Роль керівника у процесі прийняття рішень. 

69. Риси і навички ефективно діючого державного керівника за Г.Чейзом. 

70. Назвіть основні ознаки «нового державного менеджменту». 

71. Управлінські технології державного управління. 

72. Технології цільового та процесного управління та особливості їх 

використання у публічному управлінні та адмініструванні. 

73. Актуальні напрями удосконалення управлінських технологій 

сучасного державного управління. 

74. В чому полягає складність вирішення проблем цілепокладання в 

управлінській діяльності? 

75. Основні проблеми інформаційного забезпечення управлінських 

процесів в соціальних системах. 

76. Помилки у процесі прийняття рішень, що безпосередньо пов’язані з 

людським фактором. 

77. Сутність поняття «управлінські патології» та як долати такі патології?  

78. Які управлінські недоліки проявляються в умовах кризи у процесах 

прийняття рішень? 

79. Напрями вдосконалення прийняття та реалізації управлінських 

рішень. 

80. Що розуміють під нормотворчістю та роль останньої у державному 

управлінні?  

81. Яка мета прогнозування та планування нормотворчості? 

82. Як виявити невідповідності та протиріччя між реальною практикою у 

певній діяльності та її чинним правовим забезпеченням?  

83. Сутність поняття «мистецтво реформування». 

84. Ознаки «нового державного управління».  

85. Сутність поняття «адміністративна реформа». 

86. Сутність адміністративно-територіальної реформи та її 

співвідношення з адміністративною реформою. 

87. Сутність поняття «муніципальна реформа». 

88. Що Ви розумієте під правовою, адміністративно-правовою та судово-

правовою реформами? 

89. Що вкладається у зміст політичної реформи? 

90. Головна мета та очікувані результати адміністративної реформи в 

Україні. 

91. Основні інструменти, механізми та завдання досягнення цілей 

адміністративної реформи в Україні. 

92. Чинники, що найбільше впливають на роботу керівника. 

93. Основні складові елементи адміністративної культури. 

94. Які якості можна віднести до адміністративних цінностей організації?  

95. Основні сучасні методи формування адміністративної культури. 
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96. Оцініть виконання управлінських функцій керівниками в органах 

державної влади та управління. 

97. Шляхи підвищення ефективності кадрової політики в органах 

державної влади та управління. 

98. Проблема оцінювання та управління якістю у публічному управлінні. 

99. Основні підходи до тлумачення терміну «адміністрування». «Public 

administration» : нюанси тлумачення. 

100.  Адміністрування як організаційно-технічна складова публічного 

управління.  

101. Адміністративна система управління та концепція бюрократії Макса 

Вебера.  

102. Концепція адміністративної поведінки Герберта Саймона. 

103. Здійснення державної політики як ключовий елемент адміністрування. 

Здійсненність політики та впливовість політики.  

104. Концепції публічного управління економічними процесами. Поняття 

геоекономіки. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
 



1 
 

СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж

день 
Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття)* 

Література. 

Ресурси в інтернеті 
Завдання, год 

Термін 

виконання 

1. 

Тема 1. Публічне управління як системне публічне явище. 

Феномен управління та основні підходи до його вивчення. 

Доцільність та обмеженість кібернетичного тлумачення поняття 

управління. Процес управління як упорядкування системи. Види 

управління. Основні поняття науки управління: влада та 

панування, керівництво та адміністрування, управління та 

менеджмент. Етапи становлення, коло проблем та основні 

школи загальної теорії управління. 

Предметна область теорії публічного управління. Поняття та 

види публічного управління. Співвідношення управління та 

адміністрування. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

2 год Згідно з 

розкладом 

2 

Тема 2. Теоретико-методологічні засади публічного 

управління. 

Державна влада та публічна влада, державна політика та 

публічна політика: спільне і відмінне. Державне управління: 

визначення та характерні риси. Відмінності менеджменту 

державної організації від менеджменту недержавної організації. 

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

публічного управління. Органи місцевого самоврядування в 

публічному управлінні. Політичні партії та громадські 

організації як суб’єкт публічного управління. Бізнес як суб’єкт 

публічного управління. Соціальний діалог як запорука 

успішного публічного управління. Співробітництво з питань 

громадянського суспільства як один із пріоритетів 

реформування публічного управління в Україні.  

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

2 год Згідно з 

розкладом 

2. 
Семінарське заняття №1. 

Публічне управління як системне публічне явище. 
Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

3. 

Тема 3. Закони та закономірності публічного управління та 

адміністрування. 

Закономірності публічного управління та адміністрування. 

Взаємозв’язок законів, закономірностей та принципів 

публічного управління. Об’єктивні закони публічного 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

2 год Згідно з 

розкладом 
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управління. Специфічні закони формування та ефективного 

функціонування системи публічного управління. 

Закономірності публічного управління. 

Чинники вибору у публічному управлінні та адмініструванні. 

Базові моделі публічного управління та адміністрування. 

4 

Тема 4. Принципи публічного управління. 

Принципи публічного управління та їх ціннісний вимір (Глен 

Райт). Принцип зворотного зв'язку як основа публічного 

управління. Принципи публічного управління та 

адміністрування. Основні підходи до формування принципів 

публічного управління.  

Управління зв’язками в публічному управлінні. Переговорний 

процес як інструмент управління зовнішніми зв’язками. 

«Урядування в мережі». «Трирівнева концепція» публічного 

управління Леслі Пала. Організація масової свідомості та 

поведінки як елемент публічного управління. Технології 

управління масовою свідомістю і поведінкою. «Вікно Овертона» 

та «доктрина шоку». Комунікативний вплив як інструмент 

публічного управління. Компаративний аналіз принципів 

публічного та державного управління. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

2 год Згідно з 

розкладом 

4. 

Семінарське заняття №2. 

Теоретико-методологічні засади публічного управління. 

Закони та закономірності публічного управління та 

адміністрування. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

5. 

Тема 5. Публічне управління в економічній сфері. 

Концепції публічного управління економічними процесами. 

Поняття геоекономіки.  

Загальні принципи та особливості функціонування державного 

сектора економіки як об’єкта управління і регулювання. 

Структура державного сектора економіки. Форми і типи 

державних підприємств. Державні корпоративні права. 

Ринкові інститути. Форми організації економічної діяльності 

приватного бізнесу. Роль приватного бізнесу у формування 

економічної стратегії держави. Приватна та державна власність 

– взаємовідносини та протиріччя. Держава як учасник і 

регулятор взаємовідносин у приватному бізнесі. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

2 год Згідно з 

розкладом 

6 Тема 5. Публічне управління в економічній сфері. Лекція 
Список основної 

літератури 

2 год Згідно з 

розкладом 
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Необхідність та економічна обґрунтованість розвитку малого та 

середнього бізнесу. Регуляторна політика держави відносно 

малого та середнього бізнесу. Історичні та новітні напрямки 

розвитку малого та середнього бізнесу, пріоритетність їх 

підтримки на рівні держави. 

Пріоритетні напрями науково-технічної політики держави. Її 

цілі та завдання. 

Формування економічної стратегії держави. Роль міжнародних 

економічних організацій у формування державної політики у 

галузі управління економічним розвитком країни. Роль держави 

у управлінні економічним розвитком.  

Проблеми інтеграції та реінтеграції економіки України з 

ключовими економіками світу. Вплив політичних 

взаємовідносин між країнами на розвиток їх економік. 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

6. 

Семінарське заняття №3. 

Принципи публічного управління. Публічне управління в 

економічній сфері. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

7. 

Тема 6. Основні засади публічного управління в соціальній 

сфері. 

Основні напрями національної соціальної політики. Цілі 

соціальної політики. Загальні та специфічні принципи 

публічного управління соціальною політикою.  

Держава як гарант соціальної політики. Публічне управління 

соціальним захистом. Система соціального захисту населення. 

Види соціальної допомоги. Забезпечення державою безпеки 

прав та інтересів споживачів.  

Публічне управління соціальною сферою життя суспільства у 

світлі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Основні завдання державно-публічної політики захисту прав 

споживачів в Україні, програма їх реалізації. Ефективність 

публічного управління в соціальній сфері. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

2 год Згідно з 

розкладом 

8 

Тема 7. Публічне адміністрування та влада. Використання 

інформаційних технологій в публічному адмініструванні: 

досвід України та європейські орієнтири. 

Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади. 

Публічно-владні повноваження. Форми, ознаки та особливості 

публічної влади.  

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

2 год Згідно з 

розкладом 
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Принципи організації публічного адміністрування. Владна 

децентралізація публічної адміністрації. Співвідношення 

публічного адміністрування і виконавчої влади. Методи 

публічної влади та публічного адміністрування. 

Запровадження нової ідеології функціонування органів 

публічної влади. Розподіл функцій між органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування. Напрями 

гармонізації управління й публічної політики. 

Державна політика та державне управління розвитком 

інформаційного суспільства та електронного урядування. 

Проблеми інтеграції інформаційного простору України у світову 

інформаційну спільноту.  

8. 

Семінарське заняття №4. 

Основні засади публічного управління в соціальній сфері. 

Публічне адміністрування та влада. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

9. 

Тема 8. Публічне управління та муніципальна публічна влада. 

Муніципальна публічна влада і місцеве самоврядування. 

Поняття «публічного характеру муніципальної влади». 

Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування, 

їх повноваження. Роль місцевого самоврядування в контексті 

децентралізації влади та публічного адміністрування. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

2 год Згідно з 

розкладом 

10 

Тема 8. Публічне управління та муніципальна публічна влада. 

Публічне адміністрування і демократичне врядування: 

співвідношення понять. Принципи публічного управління на 

муніципальному рівні. Засоби реалізації принципів публічного 

управління на муніципальному рівні. Сфери управління та 

компетенції місцевого самоврядування. 

Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських 

організацій. Якість владно-громадського партнерства на 

муніципальному рівні. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

2 год Згідно з 

розкладом 

10. 
Семінарське заняття №5. 

Публічне управління та муніципальна публічна влада. 
Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

11. 

Тема 9. Корпоративна влада та публічне адміністрування в 

добровільних об’єднаннях. 

Сутність та значення корпоративної влади та публічного 

адміністрування в добровільних об’єднаннях. Система 

корпоративної влади та публічного адміністрування в 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

2 год Згідно з 

розкладом 



5 
 

добровільних об’єднаннях.  

Публічне адміністрування в некомерційних організаціях.  

Корпоративна влада в господарських товариствах.  

Міжнародний та зарубіжний досвід публічного адміністрування 

та корпоративної влади. 

12 

Тема 10. Публічне управління та адміністрування як процес 

вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень. 

Розвиток технологій прийняття управлінських рішень. 

Технології менеджменту в публічному управлінні та 

адмініструванні.  

Планування нормотворчої діяльності. Розвиток нормативно-

правових баз.  

Комунікаційний аспект в публічному управлінні. Комунікація як 

засіб формування і відтворення владно-управлінських відносин 

та інститутів. Комунікація як ефективний інструмент 

забезпечення «доброго врядування» («good governance»). 

Негативні управлінські явища та патології. Особливості 

антикризового управління 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

2 год Згідно з 

розкладом 

12. 

Семінарське заняття №6. 

Корпоративна влада та публічне адміністрування в 

добровільних об’єднаннях. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

13. 

Тема 10. Публічне управління та адміністрування як процес 

вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень. 

Принципи побудови ефективної технології розробки прийняття 

управлінських рішень. Ефективність управлінських рішень в 

органах виконавчої вади.  

Відповідальність органів державної влади та місцевого 

самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ 

і організацій, посадових осіб за правопорушення у сфері 

публічного адміністрування.  

Відповідальність недержавних організацій, органів і осіб, які не 

перебувають на державній службі чи службі в органах місцевого 

самоврядування, за правопорушення у сфері публічного 

адміністрування. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

2 год Згідно з 

розкладом 

14 

Тема 11. Впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій та вдосконалення інформаційного 

забезпечення в системах публічного управління як нові 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

2 год Згідно з 

розкладом 
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стратегії адміністративних перетворень. 

Системи оцінювання розвитку інформаційного суспільства та 

електронного урядування. Зарубіжний та вітчизняний досвід 

впровадження електронного урядування. Електронні 

адміністративні послуги. 

14. 

Семінарське заняття №7. 

Публічне адміністрування та влада. Використання 

інформаційних технологій в публічному адмініструванні: 

досвід України та європейські орієнтири. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

15. 

Тема 12. Результативність та ефективність публічного 

управління та адміністрування. 

Поняття ефективності та результативності публічного 

управління адміністрування. Фактори результативності та 

ефективності публічного управління та адміністрування. 

Критерії ефективності та результативності публічного 

управління адміністрування. Специфічні особливості при 

визначенні ефективності публічного управління та 

адміністрування. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

2 год Згідно з 

розкладом 

16 

Тема 12. Результативність та ефективність публічного 

управління та адміністрування. 

Вплив сучасних тенденцій розвитку управлінської діяльності та 

особливостей управлінської праці на визначення їх 

ефективності. Критерії та показники оцінки результативності та 

ефективності управлінської праці. Специфічні особливості при 

визначенні ефективності публічного управління. 

Оцінка результативності та ефективності здійснення державного 

управління. Детермінанти підвищення ефективності публічного 

управління та адміністрування. Ноосферне управління в системі 

державної влади. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.1-8 

2 год Згідно з 

розкладом 

16. 

Семінарське заняття №8. Заліковий модуль 

Семінарське заняття 

Список основної 

літератури 

Перелік питань для 

підсумкового контролю 

Тестові завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

 
 

 


