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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні, методологічні та практичні основи 

інноваційних технологій стратегічного управління публічною сферою та її складовими для 

досягнення цілей розвитку суспільства, держави, громади, людського колективу, суб’єктів 

публічної сфери: органів публічного управління – органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів громадянського суспільства, громадських організацій; 

підприємств, установ і організацій різних форм власності.  

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями з питань теорії та 

історії управління, публічного управління та вироблення практичних вмінь і навичок щодо 

застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами 

публічної сфери; формування вмінь та компетенцій, необхідних для виконання функцій і 

реалізації повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного адміністрування, в тому числі 

для органів державної влади і місцевого самоврядування.  

 

Основні завдання 

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;  

- формування навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення результативної 

та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери.  

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Історія України», «Основи 

економіки», «Безпека життєдіяльності» та передує вивченню навчальних дисциплін «Теорія 

та практика управління», «Комунікації в публічному адмініструванні», «Публічна служба, 

публічні засади адміністративної діяльності», «Менеджмент державних установ і 

організацій». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент набуде 

компетентностей: 

 

Інтегральна компетентність: 



Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

 

Загальні компетентності: 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

- 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. 

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

практичної роботи та в повсякденному житті. 

 

Фахові компетентності: 

- здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських 

продуктів, послуг чи процесів 

- здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм 

поведінки. 

- здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та 

адміністрування. 

- здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного 

управління та адміністрування. 

 

Програмні результати навчання, які отримуються студентами після вивчення 

навчальної дисципліни: 

– використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства.  

– знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та 

адміністрування.  

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

адміністрування.  

 

Вимоги до знань і умінь 

 

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 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;  

– розробляти процедуру та основний зміст кожного етапу формування 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. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Робоча програма складена на 3 кредити. 

 

Форми контролю  – залік. 

 

 
 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Загальнотеоретичні основи управління. 

2. Еволюція публічного управління в Україні. 

3. Світові моделі публічного управління та адміністрування. 

4. Системні характеристики публічного управління та адміністрування. 

5. Тенденції розвитку публічного управління в Україні. 

6. Управлінські рішення, стратегічний та проектний підходи. 

7. 
Технологічне вдосконалення та електронна модернізація публічного управління 

та адміністрування. 

8. Сутність сучасного управління бізнесом. 

9. 
Основні функції управління персоналом у бізнес-структурах та органах 

публічної влади. 



 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Загальнотеоретичні основи управління. 

Феномен управління: природа та сутність. Управління як суспільне явище. Мета та суть 

управління.  

Управління як атрибут організованої форми колективної діяльності людей. Умови, які 

забезпечують ефективну співпрацю між суб’єктом та об’єктом управління. Управлінська 

діяльність як різновид трудового процесу. Предмет, засоби та результати управлінської 

праці. 

Публічне управління та публічне адміністрування: співвідношення понять. 

Різновиди управління. Форми та методи управління. Функції управління 

 

Тема 2. Еволюція публічного управління в Україні. 

Основні етапи розвитку українського публічного управління. Публічне управління в 

традиційному суспільстві. 

Історія публічного управління на українських землях. Публічне управління в період 

української революції (1917-1921 рр.). Публічне управління в добу Української держави 

1918 р. Публічне управління в Україні в радянські часи. 

Становлення публічного управління незалежної України.  

Публічне управління в постмодерному суспільстві  

 

Тема 3. Світові моделі публічного управління та адміністрування. 

Основи побудови нової моделі публічного управління. Моделі публічного управління в 

Європейському Союзі. 

Нове публічне управління (New Public Management): доцільність його впровадження. 

Інструменти New Public Management. Запровадження New Public Management в Україні. 

Концепція “належного врядування” (Good Governance). 

Особливості становлення української моделі публічного управління. Впровадження нових 

технологій в діяльність органів публічної влади в Україні 

 

Тема 4. Системні характеристики публічного управління та адміністрування. 

Публічне управління як складна система. Системні характеристики публічного управління. 

Суб’єкти та об’єкти публічного управління 

Нормативно-правові засади функціонування та діяльності органів публічної влади в 

Україні. Взаємодія в органах публічного управління. 

Ефективність та результативність публічного управління. 

Участь громадськості в процесі формування публічного управління в Україні. 

 

Тема 5. Тенденції розвитку публічного управління в Україні. 

Публічне управління в сучасних умовах та  шляхи підвищення ефективності публічного 

управління. Гуманізація системи державного управління. 

Негативні тенденції в публічному управлінні. Корупція та протидія її проявам у 

публічному управлінні. 

Забезпечення відкритості в діяльності органів публічної влади. Взаємодія держави та 

громадянського суспільства. Формування державно-приватного партнерства. 



 

Тема 6. Управлінські рішення, стратегічний та проектний підходи. 

Поняття управлінського рішення. Методологічні аспекти прийняття управлінських рішень  

Основи стратегічного управління та його функції. Методологічний та методичний базис 

стратегічного управління. Процес реалізації стратегії управління. Сучасні моделі 

стратегічного управління. 

Сутність управління проектами. Базові поняття та визначення проектного менеджменту. 

Функції управління проектами в реалізації державних проектів і програм. Методологія 

управління проектами в публічній сфері  

 

Тема 7. Технологічне вдосконалення та електронна модернізація публічного управління 

та адміністрування. 

Різновиди державно-управлінських технологій та їх сутність. Контролінг у державному 

управлінні. 

Управління ризиками. 

Консалтинг у публічному управлінні. 

Моніторинг як технологія публічного управління. 

Концептуально-правові засади електронного урядування в Україні. Технології е-

управління на регіональному та місцевому рівнях. Надання адміністративних послуг в 

умовах електронного урядування. Електронна демократія та соціальні мережі. 

 

Тема 8. Сутність сучасного управління бізнесом. 

Економічні відносини бізнесу: сутність та структура. Потреба виникнення бізнесу. Родові 

ознаки бізнесу. Теоретичні аспекти управління бізнесом. 

Закони функціонування бізнес-структур. Зовнішнє та внутрішнє середовище 

функціонування бізнес-структури. 

Організація діяльності бізнес-структури. Особливості прийняття та реалізації 

управлінських рішень в бізнесі. 

 

Тема 9. Основні функції управління персоналом у бізнес-структурах та органах публічної 

влади. 

Історія виникнення управління персоналом. Теоретичні основи взаємодії людей і 

управління поведінкою працівників. Людина та відносини управління. Суб’єкт та об’єкт 

управління. Управлінські відносини як різновид відносин суспільних. 

Управління персоналом як пріоритетна сфера управління в сучасній організації. Фактори 

конкурентоспроможності організації в умовах ринку та управління персоналом.. 

Сучасний погляд на роль управління персоналом в організації. Ознаки управління 

персоналом сучасного типу. Поняття техніки управління персоналом. Основні техніки 

управління: техніка рамкового управління (by Exception); техніка управління за допомогою 

делегування (by Delegation); техніка управління за цілями (by Objectives); техніка 

системного управління (by Systems). Особистість керівника в системі управління. 

Управлінські функції керівника. Типи керівників. Системи ділових і особистісних якостей 

керівника. 
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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=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://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__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://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2017_260_31
http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/kon1in.pdf
http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/Zbirnuk_(58)2.pdf
http://212.111.196.8:8081/ndi/encyclopedia/default.aspx


 

 

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

 

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

2. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

3. Громадянське суспільство і влада : інтерактивна інформаційно-аналітична система - 

http://civic.kmu.gov.ua 

4. Державне управління: теорія та практика. Електронне наукове фахове видання НАДУ при 

Президентові України – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP. 

5. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

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

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

7. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

8. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

9. Національний інститут стратегічних досліджень  http://www.niss.gov.ua  

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

11. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

12. Сайт Кабінету Міністрів України. http://www.kmu.gov.ua/control  

13. Сайт Львівської обласної ради. http://www.kmu.gov.ua/control 

14. Сайт Національного агенства  України з питань державної служби 

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

15. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

16. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-

soc.com.ua/institute/ 

17. Теоретичні та прикладні питання державотворення ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/index.html. 

 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі факультету 

управління фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни  

1. Верховна Рада України –  

http://www.rada.gov.ua/ 

2. Президент України – 

http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – 

http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Національний інститут стратегічних 

досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/  

5. Громадянське суспільство і влада : 

інтерактивна інформаційно-аналітична система - 

http://civic.kmu.gov.ua 

6. Державне управління: теорія та практика. 

Електронне наукове фахове видання НАДУ при 

Президентові України – http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/DUTP. 

7. Теоретичні та прикладні питання 

державотворення Електронне наукове фахове 

видання ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 Стандарти освіти (Освітньо-наукова 

програма); 

  Навчальні та робочі навчальні 

плани; 

  Програму навчальної дисципліни; 

  Робочу програма навчальної 

дисципліни; 

 Семестровий план; 

 Навчально-методичні матеріали для 

проведення лекцій. Конспект лекцій з 

навчальної дисципліни; 

 Плани семінарських занять і 

методичні рекомендації щодо їх 

проведення з навчальної дисципліни; 

  Завдання для самостійної роботи 

студента і методичні рекомендації 

щодо їх виконання з навчальної 

дисципліни; 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://civic.kmu.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP
http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control
http://www.nads.gov.ua/control/uk/index
http://www.pravo.org.ua/
http://i-soc.com.ua/institute/
http://i-soc.com.ua/institute/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP


– http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/tppd/index.html. 

   Завдання для індивідуальної роботи 

студента (індивідуальні навчально-

дослідні завдання) і методичні 

рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни; 

 Засоби діагностики знань та 

умінь студентів; 

  Завдання для модульного та 

підсумкового контролю знань; 

  Методичні, мультимедійні, опорні 

матеріали для лекційних, 

семінарських (практичних) занять; 

 Рекомендована література на 

поточний навчальний рік; 

 Дистанційний курс із зазначенням 

місця його знаходження, доступу (за 

умови запровадження); 

 Законодавчі та інструктивно-

методичні матеріали, альбоми схем, 

бланковий матеріал. 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 

 

 
 

 

 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми  

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    

    

    

    

    


