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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика публічного адміністрування» сьогодні 

набуває особливого значення у зв’язку зі змінами, що відбулися в державно-правовій системі 

України, закріпленням у Конституції України світових та європейських стандартів щодо прав і 

свобод людини і громадянина. Основоположне значення для підготовки майбутніх фахівців у 

галузі управління має вивчення публічного адміністрування, адже ця дисципліна належить до 

нормативної навчальної дисципліни та вивчається згідно з навчальним планом підготовки 

фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» для всіх форм навчання.  

Публічне адміністрування базується на засадах управління до окремих питань організації та 

правового забезпечення надання адміністративних послуг, запровадження новітніх інформаційних 

технологій у практику публічного адміністрування.  

Вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика публічного адміністрування» сприяє 

підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі управління та адміністрування, забезпечує 

оволодіння студентами знаннями щодо теоретичних засад у сфері публічного адміністрування, 

розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції. 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Процес досягнення національних цілей та інтересів шляхом організації діяльності суб’єктів 

публічної сфери, у тому числі законодавчих, виконавчих і судових органів та органів місцевого 

самоврядування. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Засвоєння теоретичних знань і формування професійної компетентності щодо публічного 

адміністрування, його сутності та системи, правових засад, завдань та функцій, форм та методів, 

принципів, поглибленого розуміння урядування та процесу публічного адміністрування на різних 

рівнях – державному, регіональному, місцевому, зарубіжного досвіду публічного адміністрування; 

виробленні у студентів умінь практичного використання теоретичних положень публічного 

адміністрування та застосування законодавства. 

 

Основні завдання 

Узагальнення теоретичних засад у сфері публічного  адміністрування,  розуміння  основних  

тенденцій  та напрямків  їх  еволюції;  визначення  суті,  законів,  принципів  і механізмів  

публічного  адміністрування  в  розвитку  суспільства; опанування  основами  методології,  

технологіями  та  процедурами публічного  адміністрування  об’єктів  публічної  сфери;  

оволодіння методами  формування,  моніторингу  та  контролю  управлінських рішень  на  
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національному,  регіональному  та  місцевому  рівнях,  а також  на  рівні  суб’єктів  публічної  

сфери,  з  позиції  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.   

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Теоретико-методологічною базою вивчення цієї дисципліни є такі навчальні дисципліни, 

як: «Макроекономіка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва», «Регіональна економіка», «Теорія і практика командоутворення» та передує 

вивченню навчальних дисциплін: «Статистика», «Фінанси, гроші і кредит», «Корпоративна 

соціальна відповідальність», «Теорія і практика прийняття управлінських рішень».   

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати  

– предметну  сферу  і  методологічну  основу  публічного адміністрування;  

– перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування;   

– технології  та  процедури  формування  цілей публічного  адміністрування;   

– закони,  принципи  та  механізми публічного  адміністрування;   

– засади,  механізми,  органи,  методи  та стилі  публічного  адміністрування;   

– основні  засади  публічного адміністрування  в  соціальній  та  економічній  сферах;   

– особливості публічного адміністрування в добровільних об’єднаннях;  

– особливості відповідальності  суб’єктів  публічного  адміністрування  за правопорушення у 

цій сфері.  

б) вміти 

– підготувати  нормативну  документацію,  пропозиції  для суб’єкта  публічного  

адміністрування  щодо  визначення  стратегічних цілей, завдань  та етапів управлінських  рішень  

на основі результатів системного  аналізу  суспільно-політичного  стану  розвитку  сфери 

управління (об’єкта управління), застосовуючи методики визначення показників;   

– визначити  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, оптимізації  його  функціональної  та  організаційної  структури;  

– застосовувати  методи  та  критерії  оцінювання  результативності  та ефективності 

публічного адміністрування. 
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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 

 

Навчальна програма складена на 4 кредити. 

 

Форма контролю – проміжний модульний контроль, іспит. 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування 

Тема 2. Основні теорії управління суспільством 

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

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

адміністрування 

Тема 5.  Система державних органів публічного адміністрування 

Тема 6. Місцеве самоврядування та муніципальна публічна влада 

Тема 7. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень 

Тема 8. Механізми, методи та стилі публічного адміністрування 

Тема 9. Результативність та ефективність публічного адміністрування 

Тема 10. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері 

Тема 11. Функціональна система публічного адміністрування у сфері економіки 

Тема 12. Відповідальність у публічному адмініструванні 

Тема 13. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні 

Тема 14. Перспективні  напрями  реформування публічного управління та 

адміністрування 
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РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

ТЕМА 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування  

1.1. Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його еволюція. 

Категорії розгляду поняття «публічне адміністрування». Співвідношення понять «управління» та  

«адміністрування».  

1.2. Предметна сфера та  методологічна основа публічного адміністрування. 

Публічне  адміністрування  як  наукова  галузь  знань. Предмет  публічного  адміністрування. 

Функції  теорії  публічного  адміністрування. Теорія державного управління. 

1.3. Правові  засади  публічного  управління  та адміністрування. 

Джерела  права  у  сфері  публічного  управління  та адміністрування. Конституційне регулювання. 

Міжнародно-правове регулювання. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

Нормативно-правові акти Президента України.  

1.4. Історичний розвиток публічного адміністрування як напряму наукових досліджень та 

навчальної дисципліни. 

Істотний  поштовх  розробці  теорій  публічного  адміністрування. Основні періоди розвитку 

публічного адміністрування.  

 

ТЕМА 2. Основні теорії управління суспільством 

2.1. Держава та її управлінські функції. 

Концепції походження держави. Структура держави. Основні  функції  держави. Державне  

управління. Риси  державного  управління. Ознаки державного  управління. Функції  державного  

управління. Принципи  державного  управління. Методи  державного  управління. Економічна  

політика. Основні форми економічної політики.  

2.2. Джерела ідей управління суспільством і країною. 

Соціальне управління. Державне  управління. Основні підходи в розвитку теорії та практики  

управління. 

2.3. Формування та розвиток теорій управління суспільством і країною. 

Підходи  та  школи  державного управління з позиції історичного аспекту. Принципи  

функціонування  органів  управління.  

2.4. Система публічного управління. 

Система  управління. Ієрархія  системи  публічного  управління. Процес  управління. Суб’єкт  

управління. Об’єкти  управління. Функції  управління. Структура  управління. Форми  управління. 

Методи  управління. Механізм  управління. Технологія  управління.  
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ТЕМА 3. Закони, принципи, цінності та цілі публічного адміністрування 

3.1. Закони та закономірності публічного управління. 

Закони та закономірності управління. Управлінські  відносини. Система  державно-управлінських  

відносин. 

3.2. Принципи публічного управління. 

Систематизація принципів публічного управління.  

3.3. Цілі суспільства і держави. Формування механізму «дерева цілей» публічного 

адміністрування. 

Управлінська мета. Ціннісна  характеристика  держави. Структура основних  видів  цілей  

державного управління.  

3.4. Стратегічні тенденції розвитку публічного адміністрування в Україні. 

Формуванням  нової  парадигми  публічного  управління. Результативність  управління  та  якість  

надання управлінських  послуг. Економічний розвиток муніципального утворення. Основні  

вимоги  до побудови сучасної системи муніципального управління.  

 

ТЕМА 4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного 

адміністрування  

4.1. Сутнісні характеристики громадянського суспільства. 

Інститути громадянського суспільства. Якісні характеристики громадянського суспільства. 

Громадянське  (цивільне)  суспільство. Функції  і  атрибути  громадянського  суспільства. 

Функціональна  характеристика.  

4.2. Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства. 

Етапи процесу  розвитку теорії  громадянського  суспільства.  

4.3. Громадянське суспільство як сфера формування єдиного комплексу цінностей та відносин. 

Базові цінності сучасного громадянського суспільства. Автономність  і  органічна  єдність  

громадського  суспільства та держави. Взаємодія громадянського  суспільства і  держави. Роль  

цивілізованої  держави  у  розвитку  громадянського суспільства.  

4.4. Місце і роль об’єднань громадян, політичних партій та громадських організацій у публічному  

адмініструванні. 

Об'єднання громадян. Політична  партія. Громадська організація. Релігійні  організації.  

4.5. Публічна сфера і публічна політика державотворення. 

Суть сучасної політики в Україні.  
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ТЕМА 5. Система державних органів публічного адміністрування 

5.1. Система органів публічної влади в Україні. 

Ланки системи  органів  публічної  влади  в  Україні. Система органів місцевого самоврядування. 

Спільні  риси,  відмінності  та  проблеми  взаємодії  місцевого самоврядування та державної 

виконавчої влади. Орган державної влади. Орган  місцевого  самоврядування. 

5.2. Механізм  взаємодії  влади  та  публічного адміністрування. 

Механізм  публічного  адміністрування  за  видами владних суб’єктів. Cтруктура системи  

публічного адміністрування. Характерні риси централізації влади. Характерні риси  

децентралізації в управлінні. Властивості діяльності органів державної влади. 

5.3. Держава як суб’єкт політичної влади. 

Загальносистемні  принципи  державного управління. Політична  влада. Економічна  влада. 

Основні категорії економічних привілеїв. Типи економічної влади.  

 

ТЕМА 6. Місцеве самоврядування та муніципальна публічна влада  

6.1. Муніципальна публічна влада і місцеве самоврядування. 

«Місцеве  самоврядування»  та «муніципальна влада». Функції муніципальної влади. Місцеве 

самоврядування в Україні. Принципи  місцевого  самоврядування. Система органів місцевого 

самоврядування в Україні.  

6.2. Роль місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади та публічного 

адміністрування. 

Спільні ознаки юридичної природи органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади. 

Децентралізація  влади. Основні завдання децентралізації влади. Компетенція місцевого 

самоврядування. Повноваження  органу  місцевого  самоврядування.  

6.3. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування. 

Система  представницьких  та  виконавчих  органів місцевого самоврядування в Україні. поняття  

«Представницький  орган місцевого самоврядування». Обрання  сільського,  селищного,  міського  

голови як головної посадової особи територіальної громади. Ради народних депутатів. Сесія. 

Функції виконавчого комітету ради. Посадова особа місцевого  самоврядування. Обов’язки 

посадових осіб місцевого самоврядування.  

6.4. Загальні збори громадян. Органи самоорганізації населення. 

Органи самоорганізації населення. Обмеження виборчого права при виборах органів 

самоорганізації населення (виборчі цензи). Функції загальних зборів громадян за місцем 

проживання. Основні  функції  органів  самоорганізації населення. 

 

ТЕМА 7. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання 

управлінських рішень 

7.1. Політичний вибір як методологічна основа прийняття управлінського рішення. 
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Визначення  поняття  «політичний  вибір»  в  контексті публічного адміністрування. Трактування  

інтересів  в  теорії  соціального  управління.  

7.2. Процес прийняття  управлінських рішень. 

Управлінське рішення. Класифікація управлінських рішень в теорії  та  практиці  публічного 

адміністрування. Етапи  прийняття раціонального  управлінського рішення. Формулювання  

обмежень  і  критеріїв  прийняття  рішення. Визначення  альтернатив. Оцінка  (експертиза)  

альтернативних  варіантів. Вибір  альтернативи  (прийняття  рішення). Прийняття  рішення. 

Реалізація  рішення.  

7.3.Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень. 

Особистісні оцінки керівника. Середовище прийняття рішень. Інформаційні  та  поведінкові  

обмеження. Взаємозалежність  рішень.  

7.4. Реалізація виконання публічних рішень. 

Реалізація  державного  рішення. Заходи,  які  передбачені  на  етапі  реалізації управлінського 

рішення. Основні  вимоги  щодо  контролю  за виконанням управлінського рішення. Вимоги,  які  

пред’являються  щодо  якості управлінського рішення. 

           

ТЕМА 8. Механізми, методи та стилі публічного адміністрування 

8.1. Структура механізму публічного адміністрування. 

Механізми публічного адміністрування. Цільові  механізми  публічного  адміністрування. Чинний  

механізм  функціонування  системи  публічного адміністрування. Механізми  здійснення  процесу  

публічного  адміністрування. Технологія публічного адміністрування.  

8.2. Методи та стилі публічного адміністрування. 

Методи публічного адміністрування. Система  економічних  методів  публічного адміністрування. 

Економічний механізм господарювання. Приклади  економічних  методів  державного 

централізованого впливу в системі публічного адміністрування. Система  адміністративних  

методів  публічного адміністрування. Соціально-психологічні  методи  управління. Особливості 

методів публічного адміністрування. 

8.3. Адміністративно-територіальний і організаційний аспекти публічного адміністрування. 

Адміністративно-територіальний  і  організаційний аспекти публічного адміністрування.            

 

ТЕМА 9. Результативність та ефективність публічного адміністрування 

9.1. Поняття результативності та ефективності публічного адміністрування. 

Ефективність управління. Критерії  загальної  соціальної  ефективності  державного управління. 

Фактори,  з  якими  пов’язана  ефективність  діяльності публічних адміністрацій. 

9.2. Концептуальні засади підвищення результативності та ефективності публічного 

адміністрування. 
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Інструменти  діяльності  публічних  адміністрацій щодо підвищення їх ефективності. Зміст методу 

«управління за цілями». Тлумачення  поняття  «Легітимність влади». Відмінність  ефективності  та  

легітимності влади. 

9.3. Визначення ефективності та результативності публічного адміністрування. 

Вплив теорій-моделей вимірювання ефективності управлінської діяльності. Критерії 

результативності та ефективності публічного адміністрування. Критерії  ефективності  

управлінської  діяльності за організаційним блоком. Критерії  ефективності  управлінської 

діяльності за особистісним блоком. 

 

ТЕМА 10. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері 

10.1. Формування підходів до соціальної політики 

Соціальна політика. Структурна  система  соціальної  політики. Етапи формування  соціальної  

політики.  

10.2. Роль публічного адміністрування у забезпеченні населення суспільними благами 

Господарський механізм створення суспільних благ. Основні  види  соціальної  допомоги  

держави. Система  соціального  захисту  в  Україні. Державні  соціальні  гарантії.  

10.3. Принципи та показники оцінки ефективності реалізації соціальної політики 

Принципи соціальної політики. Показники соціальної  політики  для  оцінювання. Основні цілі 

державної бюджетної політики. Ознаки консервативної (корпоративної) моделі соціальної 

політики. 

 

ТЕМА 11. Функціональна система публічного адміністрування у сфері економіки  

11.1. Загальна характеристика взаємовідносин суспільства та економіки. 

Економіка, суспільство і держава як відносно самостійні частини соціуму.  

11.2. Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької діяльності. 

Державне регулювання ринкової економіки. Зміст поняття «соціально-економічна модернізація». 

11.3. Управління власністю в умовах демократичної, правової держави. 

Законодавче  та  нормативно-правове  забезпечення конкурентного середовища. 

11.4. Антимонопольна діяльність. 

Поняття «антимонопольна діяльність». Завдання  державного  антимонопольного комітету 

України. 

 

ТЕМА 12. Відповідальність у публічному адмініструванні 

12.1. Правопорушення та відповідальність. 

Правопорушення. Ознаки правопорушення. Види правопорушень. приклади адміністративних 

порушень. Відмінність  дисциплінарних  правопорушень від цивільно-правових. Поняття 

«відповідальність у публічному адмініструванні». Юридична  відповідальність.  
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12.2. Відповідальність органів місцевого самоврядування. 

Юридична відповідальність. Відповідальність  органів  і посадових осіб місцевого 

самоврядування. Відповідальність  органів  та  посадових  осіб місцевого самоврядування перед 

територіальними громадами. Відповідальність  органів  та  посадових  осіб місцевого 

самоврядування перед державою. 

12.3. Правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної публічної діяльності. 

Відповідальність. Міжнародно-правова відповідальність. Функції  міжнародно-правової  

відповідальності. Суб’єкти  міжнародно-правової  відповідальності.  

 

ТЕМА 13. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні 

13.1. Зміст та етимологія конфліктів, їх різновиди.  

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  

13.2. Механізми управління конфліктами інтересів.  

Головні рушійні сили конфлікту. 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.  

13.3. Конфлікти інтересів в публічному адмініструванні.  

Економічний конфлікт як зіткнення інтересів потреб. Ідеологічна конфронтація як ціннісний 

конфлікт. Конфлікти духовної сфери як ціннісна проблема.  

13.4. Моральні регулятори конфліктів інтересів.  

Мораль та виховання як профілактика високого рівня конфліктності. Роль освітньо-виховних 

закладів та інституту сім’ї у регулюванні конфліктів інтересів.  

13.5. Стресоформуючі фактори у публічному адмініструванні. Засоби уникнення стресів.  

Роль наявних конфліктологічних знань у професійному призначенні публічного службовця. 

Фактори, які викликають стрес. Профілактика стресових ситуацій. 

 

ТЕМА 14.  Перспективні напрями реформування публічного управління та адміністрування 

14.1. Адміністрування та захист інтелектуальної власності. 

Глобальні договори. Угоди з охорони інтелектуальної власності. Реєстраційні міжнародні угоди. 

Договори про класифікації. Всесвітня  організація  інтелектуальної  власності. Європейська  

патентна  організація  (відомство). Ліцензії та інструменти Creative Commons. Концепція  

реформування  державної  системи  правової охорони  інтелектуальної  власності  в  Україні. 

Громадські  організації  України  у  сфері інтелектуальної власності.  

14.2. Бенчмаркінг світового досвіду публічного управління та адміністрування. 
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Бенчмаркінг світового досвіду  ПУА. Моделі  місцевої  автономії  та  децентралізації. Суб’єкти 

місцевого самоврядування базового рівня в окремих країнах Європи. Фіскальна децентралізація. 

Компетенція органів місцевого самоврядування базового рівня в окремих країнах Європи.  

14.3. Публічно-приватне партнерство. 

Форми реалізації публічно-приватного партнерства. Моделі  партнерства  державного  і 

приватного  секторів. Потенційні вигоди та переваги застосування механізму публічно-приватного 

партнерства для органів державної влади, приватного сектору та споживачів. Ризики та 

зобов’язання між партнерами в рамках публічно-приватного партнерства.  

14.4. Застосування інформаційних технологій в публічному управлінні та адмініструванні. 

Концепція  інформаційного  суспільства. Інформаційне суспільство. Характерні ознаки 

інформаційного суспільства. Взаємозв’язок публічного управління і розвитку інформаційного 

суспільства. Етапи  формування  політики  розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

Інформаційна  технологія. Функції  інформаційних  технологій  у  публічному управлінні. 

Електронне  урядування. Цілі електронного урядування. Принципи електронного урядування. 

Складові системи електронного урядування. Основні  моделі  електронного  урядування.  
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