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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 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Концептуальні засади публічного управління та 

адміністрування» є формування здатності розв’язувати комплексні проблеми в сфері 

публічного управління та адміністрування суспільними процесами та відносинами, у тому 

числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних 

та створення нових цілісних знань у здобувачів вищої освіти. Сучасні концепції публічного 

управління та адміністрування сьогодні є невід’ємною складовою ефективного 

функціонування розвиненої держави і розглядається світовим співтовариством як ключовий 

критерій належного соціально-політичного врядування, що обумовлює важливе значення 

вивчення дисципліни «Концептуальні засади публічного управління та адміністрування». 

 

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.  

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: понятійний та категорійний апарат управлінської технології; методологічні 

основи технології управління; особливості технології публічного адміністрування; технології 

роботи з інформацією у системі публічного адміністрування; інноваційні технології 

публічного адміністрування; зарубіжний досвід упровадження та реалізації технологій 

публічного адміністрування; можливості застосування технології адміністративного 

менеджменту у публічному адмініструванні.  

б) уміти: застосовувати технології роботи з інформацією у системі публічного 

адміністрування; практично застосувати інноваційні технології публічного адміністрування; 

застосовувати критерії для порівняння політико-адміністративних систем; проектувати 

адміністративний процес в публічній установі; розробляти систему адміністративного 

менеджменту в публічній установі; застосовувати технології управління адміністративним 

процесом; проводити діагностику та аналіз системи адміністративного менеджменту публічної 

установи; застосовувати сучасні технології виробітки та прийняття управлінських рішень у 

системі адміністративного менеджменту; здійснювати організаційну структуризацію у 

публічній установі; застосовувати сучасні технології управління змінами в системі 

адміністративного менеджменту. 

При вивченні дисципліни «Концептуальні засади публічного управління та адміністрування» 

здобувачі отримають такі компетентності (здатність):  
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ІК1 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

ЗК01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК05 Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні 

технології. 

ЗК07 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

СК01 Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та 

розв’язувати конфлікти. 

СК02 Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших 

організацій публічної сфери. 

СК03 Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема 

розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного 

управління та адміністрування.  

СК04 Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

СК05 Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими 

державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 

підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та 

налагоджувати ефективні комунікації з ними.  

СК06 Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення 

національної безпеки України. 

СК07 Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні 

довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на 

різних рівнях публічного управління та адміністрування. 

СК08 Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних 

систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

СК10 Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції.  

СК12 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій управління 

персоналом, розробляти та впроваджувати інноваційні технології в управлінні персоналом в 

органах публічної влади та бізнес-структурах. 

СК13 Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами в організації для 

вдосконалення існуючих та розроблення нових управлінських систем. 

СК14 Здатність вивчати та впроваджувати новітній досвід управлінської роботи, 

удосконалювати інструментарій та відповідні стандарти. 

 

Програмні результати навчання: 

РН01 Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, 

основ та технологій прийняття управлінських рішень. 

РН02 Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи 

вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти 

нормативно-правових актів для їх усунення. 

РН03 Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати 

виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.  

РН04 Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, 

спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного 

управління та адміністрування.  

РН05 Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та 

розвитку електронної демократії. 
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РН06 Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, 

змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід 

при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур. 

РН07 Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку 

публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також 

методи командної роботи.  

РН09 Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми 

публічного управління та результати досліджень.  

РН10 Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та 

презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.  

РН11 Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні 

обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів 

рішень.  

РН13 Уміти використовувати методологію та інструментарій управління: людськими 

ресурсами, інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю. 

РН14 Формувати додаткові компетентності шляхом самонавчання та організації для 

державних службовців / персоналу навчання, участі у тренінгах, сертифікаційних і грантових 

програмах. 

РН16 Застосовувати набуті знання щодо фактів, методів, правил і принципів в управлінні 

персоналом з метою забезпечення ефективного функціонування суб’єктів управління та 

адміністрування у конкретних практичних ситуаціях. 

 

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. 

 

Форми контролю – проміжний модульний контроль, екзамен. 

 

 

РОЗДІЛ 2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Концептуальні засади публічного управління та адміністрування»  

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Галузь знань: 

28 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

Нормативна навчальна дисципліна 

Спеціальність: 

281 «Публічне управління та 
Освітній ступінь: 

магістр 
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адміністрування» 

Курс: I 

Семестр: 2 

Методи навчання: 

Лекції, семінарські заняття, презентації, науковий 

пошук, обговорення, дискусії, поточний тест-

контроль, заліковий модуль, доповідь з 

індивідуальної науково-дослідної роботи, підготовка 

результатів наукової роботи. 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції Семінари 
Заліки по 

модулях 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІР) 

3 120 16 8 6 2 70 34 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних 

робіт 

Вид контролю 

 12 1 Залік 
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РОЗДІЛ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Загальні основи публічного управління та адміністрування як соціального 

феномену. 

Тема 2. Основні етапи розвитку теорії публічного управління та адміністрування. 

Тема 3. Публічне адміністрування: поняття, принципи, функції. 

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

Тема 5. Держава як суб’єкт управління соціальними процесами. Інститути публічного 

управління. 

Тема 6. Місцеве самоврядування та його роль у публічному управлінні. 

Тема 7. Публічне адміністрування в умовах європейської інтеграції України 

Тема 8. Публічні та адміністративні послуги в системі публічного адміністрування. 

Тема 9. Публічне управління в окремих сферах господарської діяльності 

Тема 10. Процеси підготовки та ухвалення публічно-управлінських рішень в контексті 

забезпечення їх якості 

Тема 11. Ефективність та результативність діяльності публічних адміністрацій. 

Тема 12. Публічне управління сталим розвитком 

 

 

 

РОЗДІЛ 4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Тема 1. Загальні основи публічного управління та адміністрування як соціального 

феномену. 

Управління: природа, сутність, узагальнені підходи до розкриття змісту. Публічне 

управління як соціальне явище, його основні властивості, характерні ознаки та головні 

завдання. Мета, суб`єкти, об`єкти, принципи публічного управління та адміністрування. 

Публічне управління як складна система, підходи до виокремлення її підсистем і елементів. 

Відмінні риси та особливості системи публічного управління та адміністрування. 

 

Тема 2. Основні етапи розвитку теорії публічного управління та адміністрування.  

Історичний генезис зародження та формуванні державно-управлінської думки. Класичні 

моделі управління, формування системи принципів адміністративно-державного управління. 

Школа «людських відносин» (урахування в управлінні психологічних особливостей людей). 

Поведінковий (біхевіористичний) підхід в управлінні. Модель "Нового публічного 

врядування" (New Public Management). Теоретичні концепти "Належного врядування" (Good 

Governance) та "Новітньої моделі врядування майбутнього" (Newest Models of the Future of 

Governance). Транспарентність публічного адміністрування.  

Сучасні тенденції у публічному адмініструванні. Поняття європейського 

адміністративного простору. Імплементація чинних моделей управління в українську 

практику.  

Дослідження еволюції публічного управління в Україні як підґрунтя розвитку теорії і 

практики здійснення трансформаційних державно-управлінських процесів. Адміністрування у 

Київській Русі та Галицько-Волинському князівстві. Публічне управління в Україні як частині 

Речі Посполитої. Адміністрування у Козацькій республіці. Державне управління України у 

складі Російської імперії Проблеми державного управління в період революційних змін 1917-

1920 рр. Радянський період. Державне управління в незалежній Україні: проблеми та 

особливості. 
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Тема 3. Публічне адміністрування: поняття, принципи, функції.  

Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його еволюція. Предмет 

вивчення публічного адміністрування. Методологічна основа. Співвідношення управління та 

адміністрування.  

Публічне адміністрування як напрям наукових досліджень, сукупність знань, сфера 

діяльності та навчальна дисципліна. Джерела науки публічного управління (адміністрування): 

1) ринково-ліберальний підхід, сформульованого в концептуальних моделях нового 

менеджменту; 2) ліберально-комунітаристський, що розвивається в контексті концепції 

«політичних мереж» і спирається на розвиток структурних взаємовідносин (договірних) між 

політичними інститутами держави і суспільства; 3) «рецептивне адміністрування», в контексті 

якого публічна адміністрація розглядає громадян як активних членів суспільства, для яких 

відкрита адміністрація для того, щоб дати можливість ввійти у процес вироблення публічної 

політики.  

Закони та принципи публічного адміністрування. Управління суспільством – головне 

призначення публічного адміністрування. Загальний закон соціального управління – 

залежність управлінського впливу від стану системи та навколишнього середовища. Закон 

необхідності посилення регулювання та управління суспільними процесами. Закон 

розмежування центрів влади та управління. Закон централізації та децентралізації влади. 

 

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

Теоретико-методологічні засади аналізу громадянського суспільства. Основні етапи 

формування та еволюції громадянського суспільства. Сутнісні характеристики 

громадянського суспільства. Місце і роль громадських організацій у публічному 

адмініструванні. Громадянське суспільство як сфера формування єдиного комплексу 

цінностей та відносин. Автономність і органічна єдність громадського суспільства та держави. 

Проблеми взаємодії держави та суспільства. Концептуальні засади суспільного діалогу. 

Засоби досягнення суспільного консенсусу. Проблема легітимності влади. 

 

Тема 5. Держава як суб’єкт управління соціальними процесами. Інститути публічного 

управління. 

Сутність, функції та основні риси сучасної держави та публічного управління й 

адміністрування. Вплив видів і форм держави, державного ладу та політичного режиму на 

організацію державного управління. Категорія влади. Розвиток держави як суб’єкта 

публічного управління. Місце та роль публічної влади у складі державно-владного механізму. 

Механізми публічного управління. Структура, функції, методи, процес управління та 

технологія. 

Суть та складові інститутів публічного управління. Правовий, соціальний, економічний 

інститути публічної служби. Державна служба. Муніципальна служба. Наднаціональні 

інститути публічного управління. Інститути громадянського суспільства. Нормативно-правове 

забезпечення функціонування інститутів публічного управління.  

Конституційна модель розподілу влади в Україні. Верховна Рада та публічне управління. 

Інститут Президента та державне управління. Органи виконавчої влади України: загальна 

характеристика, управлінські зв’язки. Централізація та децентралізація у структурній 

організації публічного управління. Права, компетенція, функції центральних органів 

виконавчої влади. «Субординація», «координація» і «реординація» між органами влади. 

Кабінет Міністрів України: структура і компетенція. Міністерства України та їх 

повноваження. Державні служби, агентства, інспекції та інші центральні органи виконавчої 

влади в Україні: їх статус, функції. Форми та методи управління публічною службою: 

економічні, адміністративні, організаційно-правові (інструктування, інспектування, 

координація). Проведення державної політики у сфері публічної служби. Специфіка 

формування публічної служби в Україні в процесі проведення адміністративної реформи. 
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Моделі організації публічної служби в зарубіжних країнах. Функціональна діяльність 

інститутів публічної служби. 

 

Тема 6. Місцеве самоврядування та його роль у публічному управлінні. 

Історичний аспект та конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні. 

Державна політика у сфері місцевого самоврядування. Правовий статус органів місцевого 

самоврядування в системі публічного управління. Сучасна система місцевого самоврядування 

в Україні: територіальна громада, представницькі органи місцевого самоврядування, 

виконавчі органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування. 

Особливості здійснення самоврядування в місті Києві. Органи самоорганізації населення. 

Всесвітня Декларація місцевого самоврядування, Європейська Хартія місцевого 

самоврядування та проблеми функціонування інституту місцевого самоврядування в Україні. 

Територіальні органи центральних органів виконавчої влади: основні функції. Місцеві 

державні адміністрації в системі публічного управління. Правовий статус, функції та 

компетенції місцевих державних адміністрацій. Повноваження, порядок формування та 

роботи місцевих державних адміністрацій. Структура місцевих державних адміністрацій, їх 

діяльність. Відносини місцевих державних адміністрацій у системі вертикальних та 

горизонтальних зв’язків. 

 

 

Тема 7. Публічне адміністрування в умовах європейської інтеграції України  

Основні теоретичні підходи щодо класифікації видів публічного адміністрування. 

Вчення про типи публічного адміністрування: теоретичні основи та практичне значення. 

Розмежування видів публічного адміністрування та форм діяльності публічної адміністрації. 

Трансформація публічного адміністрування у контексті формалізації європейського 

адміністративного простору. Європейські засади публічного адміністрування у сфері 

господарювання. 

 

Тема 8. Публічні та адміністративні послуги в системі публічного адміністрування. 

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

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

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

управління з надання публічних послуг (публічно-правова та приватноправова організаційні 

форми).  

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

Організаційно-правовий механізм надання адміністративних послуг. Електронні 

адміністративні послуги. Зарубіжний досвід правового регулювання адміністративних послуг.  

Проблема якості публічних послуг та їх стандартизація. 

 

Тема 9. Публічне управління в окремих сферах господарської діяльності  

Об’єктивна необхідність публічного управління та регулювання економіки. Суть, форми, 

методи інструменти управління та регулювання економіки як сукупність інституційного, 

громадського та державного регулювання. Функції держави в сучасній ринковій економіці. 

Моделі та концепції державного регулювання економіки. Межі державного втручання в 

ринкові механізми та принципи державного регулювання економіки. Об’єкти та суб’єкти 

державного управління та регулювання економіки. Система органів державного регулювання 

економіки. Класифікація методів державного регулювання економіки. Сутність правового, 

економічного, адміністративного регулювання економіки.  

Публічне управління та адміністрування в установах освіти. Публічне управління та 

адміністрування в установах охорони здоров’я. Публічне управління та адміністрування в 

закладах сфери послуг Публічне адміністрування у сфері містобудівної діяльності. Публічне 

адміністрування у сфері електроенергетики. Енергетична політика, забезпечення енергетичної 



11 
 

безпеки. Публічне адміністрування у сфері телекомунікацій. Публічне адміністрування у сфері 

транспорту, дорожнього господарства та перевезень. Публічне адміністрування у сфері 

захисту конкуренції у підприємницькій діяльності. Публічне адміністрування у сфері 

державних закупівель. Правові основи публічного адміністрування у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Тема 10. Процеси підготовки та ухвалення публічно-управлінських рішень в контексті 

забезпечення їх якості 

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

приймаються в системі адміністративно-державного менеджменту. Класифікація рішень. 

Умови прийняття управлінських рішень.  

Технології вироблення та прийняття управлінських рішень, що пропонуються наукою 

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

Основні блоки процесу опрацювання державно-управлінських рішень: виникнення 

ситуації, що вимагає прийняття рішення; підготовка необхідної інформації; підготовка 

варіантів рішень; прийняття (вибір) рішення; організація реалізації прийнятого рішення.  

Загальнонаукова методологія виробітки й прийняття управлінського рішення. 

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

використовуються в процесі виробітки й прийняття управлінського рішення: моделювання, 

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

специфічний метод, що використовуються в процесі виробітки й прийняття управлінського 

рішення.  

Основні тенденції та напрямки еволюції управління якістю у сфері публічного 

управління та адміністрування. Сутність, зміст, механізми та інструментарій забезпечення 

якості публічно-управлінських рішень. Тотальне управління якістю (TQM) 

 

Тема 11. Ефективність та результативність діяльності публічних адміністрацій. 

Інструменти діяльності публічних адміністрацій: переконання, фінансові засоби, 

правила, організаційні структури. Моделі ефективності організацій за їхніми елементами: 

Збалансована рахункова картка., Критерій Балдриджа, Модель Європейського фонду якісного 

менеджменту, Відмінна модель публічної служби. «Доктрини ефективності».  

Модель ефективності діяльності публічних адміністрацій. Зовнішні та внутрішні 

можливості. Організаційні результати: внутрішні і зовнішні. Результати діяльності. 

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

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

Оцінка ефективності діяльності публічної адміністрації з точки зору їхніх співробітників. 

Критерії оцінки. Експертні оцінки. Опитування співробітників публічної адміністрації. 

Високоефективні організації. Характеристики високоефективних організацій. 

Порівняльна характеристика високоефективних та традиційних організацій.  

Аутсорсинг адміністративно-управлінських процесів. Упровадження моделей управління 

якістю в практику публічного адміністрування. 

 

Тема 12. Публічне управління сталим розвитком 

Сутнісні детермінанти сталого розвитку. Сталий та збалансований розвиток. Діагностика 

дисбалансів розвитку економічної системи на мезорівні. Наукові концепції сталого та 

збалансованого розвитку. Чинники та індикатори сталого розвитку. Методологічні підходи до 

оцінювання сталого розвитку. Національна парадигма сталого розвитку Глобальні рейтинги 

України за індикаторами сталого розвитку. 

Стратегічні орієнтири соціальної складової сталого розвитку. Інституційні детермінанти 

забезпечення соціального вектору сталого розвитку територій. 

Економічні умови збалансованого розвитку територій. Оцінювання 

конкурентоспроможності та економічної безпеки територій. Стратегічні засади інвестиційного 
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забезпечення сталого розвитку. Оцінювання економічних індикаторів сталого розвитку. 

Цілісність і сталий розвиток територій 

Формування якісно нового етапу суспільного розвитку, обумовленого ступенем 

задоволення потреб населення. Перехід України до формування новітньої національної 

політики досягнення збалансованості між соціально-економічним прогресом та потребами 

збереження довкілля. Упровадженням принципів сталого розвитку, зміни структури 

споживання, збереження, невиснажливого використання і відтворення природних ресурсів, 

екологічної безпеки в регіональну політику. Формування національної стратегії сталого 

розвитку у сфері гарантування економічної, соціальної, екологічної безпеки (ЕБ). 

Поняття раціоналізації природокористування. Стимулювання оптимального 

природокористування 

Міжнародні угоди, до яких приєдналась Україна. Концепція, стратегія та національний 

план дій щодо переходу до сталого (збалансованого) розвитку. Механізми, етапи та очікувані 

результати імплементації програмних заходів переходу до сталого (збалансованого) розвитку. 
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https://issuu.com/undpukraine  

Сталий розвиток для України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://sd4ua.org 

http://rada.gov.ua/
http://civic.kmu.gov.ua/
http://civil-rada.in.ua/
http://www.president.gov.ua/
https://gurt.org.ua/
http://www.pravo.org.ua/
http://www.pgexchange.org/
http://www.clarewgraves.com/
https://www.eipa.eu/portfolio/european-caf-resource-centre/
https://knowledgehub.local.gov.uk/
http://www.pravo.org.ua/files/administr/Koncrpciya_reform_pabl_admin_2.doc
http://www.nads.gov.ua/
http://www.iias-iisa.org/egpa/
https://me.gov.ua/Documents/Download?id=4819b04d-99d6-47d3-a0db-fd4a4215f13d
https://me.gov.ua/Documents/Download?id=4819b04d-99d6-47d3-a0db-fd4a4215f13d
http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/un-in-ukrainepublications
https://issuu.com/undpukraine
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РОЗДІЛ 6. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

№ 

теми 
Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за ОПП 
Розподіл аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

, 

п
р

а
к

т
и

ч
н
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л
а

б
о
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т
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р
н
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и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
, 

(к
о

н
т
р

о
л

ь
н

і 

р
о

б
о

т
и

) 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 

1 

Загальні основи публічного 

управління та адміністрування як 

соціального феномену. 
7 3 4 1 2   

2 

Основні етапи розвитку теорії 

публічного управління та 

адміністрування 

6 1 5 1    

3 
Публічне адміністрування: поняття, 

принципи, функції. 
5 - 5     

4 

Громадянське суспільство як суб’єкт 

формування цілей публічного 

управління. 

5 - 5     

5 

Держава як суб’єкт управління 

соціальними процесами. Інститути 

публічного управління. 

9 4 5 2 2   

6 
Місцеве самоврядування та його роль 

у публічному управлінні. 
7 2 5 2    

7 
Публічне адміністрування в умовах 

європейської інтеграції України 
7 - 7     

8 
Публічні та адміністративні послуги в 

системі публічного адміністрування. 
6 - 6     

9 
Публічне управління в окремих сферах 

господарської діяльності 
8 - 8     

10 

Процеси підготовки та ухвалення 

публічно-управлінських рішень в 

контексті забезпечення їх якості 

8 - 8    

11 
Ефективність та результативність 

діяльності публічних адміністрацій. 
8 2 6  2  

12 
Публічне управління сталим 

розвитком 
8 2 6 2   

 Заліковий модуль 2 2    2 

Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) 
34  /34    

Разом годин 150 16 70/34 8 6 2 
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РОЗДІЛ 7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

7.1. Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

№ 

занят

тя 

Тема лекційного заняття 
К-

сть 

год 
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1. 

Тема 1. Загальні основи публічного управління та адміністрування як соціального 

феномену. 

1. Управління: природа, сутність, узагальнені підходи до розкриття змісту.  

2. Публічне управління як соціальне явище, його основні властивості, характерні ознаки та 

головні завдання.  

3. Мета, суб`єкти, об`єкти, принципи публічного управління та адміністрування.  

4. Відмінні риси та особливості системи публічного управління та адміністрування. 

Тема 2. Основні етапи розвитку теорії публічного управління та адміністрування.  

1. Історичний генезис зародження та формуванні державноуправлінської думки.  

2. Модель "Нового публічного врядування" (New Public Management).  

3. Теоретичні концепти "Належного врядування" (Good Governance) та "Новітньої моделі 

врядування майбутнього" (Newest Models of the Future of Governance). 

2 

2. 

Тема 5. Держава як суб’єкт управління соціальними процесами. Інститути публічного 

управління. 

1. Сутність, функції та основні риси сучасної держави та публічного управління й 

адміністрування.  

2. Вплив видів і форм держави, державного ладу та політичного режиму на організацію 

державного управління.  

3. Категорія влади. Розвиток держави як суб’єкта публічного управління.  

4. Місце та роль публічної влади у складі державно-владного механізму.  

5. Механізми публічного управління. Структура, функції, методи, процес управління та 

технологія. 

2 

3. 

Тема 6. Місцеве самоврядування та його роль у публічному управлінні.  

1. Історичний аспект та конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні.  

2. Правовий статус органів місцевого самоврядування в системі публічного управління.  

3. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні: територіальна громада, 

представницькі органи місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого 

самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування.  

4. Особливості здійснення самоврядування в місті Києві. Органи самоорганізації населення.  

5. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування, Європейська Хартія місцевого 

самоврядування та проблеми функціонування інституту місцевого самоврядування в 

Україні 

2 

4. 

Тема 12. Публічне управління сталим розвитком 

1. Сутнісні детермінанти сталого розвитку.  

2. Сталий та збалансований розвиток.  

3. Діагностика дисбалансів розвитку економічної системи на мезорівні.  

4. Наукові концепції сталого та збалансованого розвитку.  

5. Чинники та індикатори сталого розвитку.  

6. Методологічні підходи до оцінювання сталого розвитку.  

7. Національна парадигма сталого розвитку.  

8. Глобальні рейтинги України за індикаторами сталого розвитку. 

Topic 12. Public management of sustainable development 

1. Essential determinants of sustainable development. 

2. Sustainable and balanced development. 

3. Diagnosis of imbalances in the development of the economic system at the meso level. 

4. Scientific concepts of sustainable and balanced development. 

5. Factors and indicators of sustainable development. 

6. Methodological approaches to assessing sustainable development. 

7. National paradigm of sustainable development. 

8. Global rankings of Ukraine on indicators of sustainable development. 

2 

Разом годин 8 
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7.2. Календарно-тематичний план семінарських занять, заліків по модулях 
 

№ 

заняття 
Тема семінарського заняття. Контрольні роботи (заліки по модулях) 

К-сть 

годин  

1. 

Семінарське заняття 1.  Тема 1. Загальні основи публічного управління та 

адміністрування як соціального феномену.   

1. Закономірності публічного управління та адміністрування.  

2. Принципи публічного управління та адміністрування  

3. Чинники вибору у публічному управлінні та адмініструванні  

4. Базові моделі науково обґрунтованого публічного управління та адміністрування.  

5. Самоорганізація в системі публічного управління та адміністрування. 

Seminar 1. 

Topic 1. General foundations of public administration and administration as a social 

phenomenon. 

1. Regularities of public management and administration. 

2. Principles of public management and administration 

3. Factors of choice in public administration 

4. Basic models of scientifically sound public administration. 

5. Self-organization in the system of public management and administration. 

2 

2. 

Семінарське заняття 2. Тема 5. Держава як суб’єкт управління соціальними 

процесами. Інститути публічного управління. 

1. Конституційна модель розподілу влади в Україні. Верховна Рада та публічне 

управління. Інститут Президента та державне управління.  

2. Органи виконавчої влади України: загальна характеристика, управлінські зв’язки. 

Централізація та децентралізація у структурній організації публічного управління.  

3. Права, компетенція, функції центральних органів виконавчої влади. «Субординація», 

«координація» і «реординація» між органами влади.  

4. Кабінет Міністрів України: структура і компетенція. Міністерства України та їх 

повноваження.  

5. Державні служби, агентства, інспекції та інші центральні органи виконавчої влади в 

Україні: їх статус, функції.  

2 

3. 

Семінарське заняття 3. Тема 11. Ефективність та результативність діяльності 

публічних адміністрацій. 

1. Інструменти діяльності публічних адміністрацій: переконання, фінансові засоби, 

правила, організаційні структури.  

2. Моделі ефективності організацій за їхніми елементами: Збалансована рахункова 

картка., Критерій Балдриджа, Модель Європейського фонду якісного менеджменту, 

Відмінна модель публічної служби. «Доктрини ефективності». 

3. Модель ефективності діяльності публічних адміністрацій. Зовнішні та внутрішні 

можливості. Організаційні результати: внутрішні і зовнішні. Результати діяльності. 

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

Критерії оцінки. Експертні оцінки. Опитування населення. Рівень задоволеності 

населення. 

2 

4. Залік по модулю 2 

Разом семінарських занять 6 

Разом заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 8 
 

7.3. Графік консультацій 
 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. 
Консультації щодо організації та виконання самостійної роботи 

студентів 
3 

2. 
Консультації щодо підготовки до семінарських занять та 

опрацюванню рекомендованої літератури 
3 

3. Консультації щодо організації та виконання індивідуальної науково- 4 
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дослідної роботи студентів 

4. Консультації з підготовки до залікового модулю  2 

5. Консультація перед екзаменом 2 

Разом годин 14 
 

 

 

РОЗДІЛ 8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
 

1. Управління: природа, сутність, узагальнені підходи до розкриття змісту.  

2. Публічне управління як соціальне явище, його основні властивості, характерні ознаки та 

головні завдання.  

3. Багатоаспектність визначення поняття "публічне управління".  

4. Публічне управління як велика складна система, підходи до виокремлення її підсистем і 

елементів. 

5. Відмінні риси публічного управління.  

6. Історичний генезис формуванні державно-управлінської думки.  

7. Особливості становлення та розвитку наукової школи класичного управління, формування 

системи принципів адміністративно-державного управління. 

8. Особливості становлення та розвитку наукової школи «людських відносин» (урахування в 

управлінні психологічних особливостей людей).  

9. Особливості становлення та розвитку наукової школи "Поведінковий (біхевіористичний) 

підхід" в управлінні.  

10. Системний і ситуаційний підходи в управлінні, розвиток адаптивних властивостей систем 

управління.  

11. Сутність та основні риси сучасної держави.  

12. Функції сучасної держави.  

13. Вплив видів і форм держави на організацію державного управління.  

14. Розвиток держави як суб’єкта управління.  

15. Категорія влади. Антропологічні витоки публічної влади  

16. Сутність і форми державної влади в Україні.  

17. Місце та роль державної влади у складі державно-владного механізму.  

18. Вплив форм державного устрою на державне управління.  

19. Державне управління як діяльність виконавчо-розпорядчого характеру.  

20. Закони та закономірності управління як відображення найбільш суттєвих і повторюваних 

зв’язків явищ і процесів.  

21. Принципи державного управління та їх класифікація. Поняття суб’єкту та об’єкту 

державного управління та її компоненти.  

22. Механізм управління. Структура, функції, методи, процес управління та технологія.  

23. Функції держави та функції публічного управління. 

24. Формування складу та визначення змістовного складу функцій публічного управління. 25. 

Державний суверенітет у становленні держави.  

26. Методи функціонування органів влади та методи забезпечення реалізації функцій і 

досягнення цілей.  

27. Програмно-цільовий метод організації публічного управління.  

28. Поняття ресурсів публічного управління.  

29. Публічне управління в зарубіжних країнах: передумови переходу від традиційної моделі 

до зарубіжних моделей державного управління. 

30. Характерні риси нових моделей публічного управління.  

31. Особливості діяльності суб’єктів державного управління на сучасному етапі.  

32. Адміністративне реформування в Україні: стан, проблеми, рішення.  

33. Перспективи розвитку теорії та практики публічного управління в Україні.  
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34. Основні етапи, форми та тенденції розвитку державного управління в Україні.  

35. Що таке «публічне адміністрування»?  

36. Механізми публічного адміністрування.  

37. Дайте визначення суб’єктам публічного адміністрування.  

38. Що виступає об’єктом публічного адміністрування?  

39. В чому полягає предмет публічного адміністрування?  

40. Особливості зовнішнього оточення публічних організацій.  

41. Загальносистемні методологічні принципи публічного адміністрування.  

42. Застосування принципів публічного адміністрування.  

43. Розкрийте сутність управлінського рішення в публічному адмініструванні як наукової 

категорії.  

44. Пріоритетність політичного вибору цінностей та цілей.  

45. Визначення цінностей та цілей - визначальна ланка прийняття рішень.  

46. Роль конкуренції у процесі прийняття рішень.  

47. Взаємовідношення суб’єкта та об’єкта прийняття рішень.  

48. Послідовність етапів прийняття рішень.  

49. Розкрийте динаміку виконання рішень.  

50. Структура механізму та органів публічного адміністрування, типологізація органів 

публічного адміністрування.  

51. Принципи організації діяльності органів публічного адміністрування.  

52. Територіально-адміністративний аспект публічного адміністрування.  

53. Проблеми вибору найкращої форми правління.  

54. Стилі публічного адміністрування.  

55. Розкрийте сутність поняття результативності та ефективності публічного адміністрування.  

56. Наведіть фактори результативності та ефективності публічного адміністрування.  

57. Вимір продуктивності, результативності та ефективності публічного адміністрування.  

58. Критерії результативності та ефективності публічного адміністрування.  

59. Фактори підвищення ефективності публічного адміністрування.  

60. Розкрийте сутність правопорушення в публічному адмініструванні.  

61. Злочин та правопорушення. Спільні та відмінні риси.  

62. Види відповідальності посадових осіб.  

63. Чи може виникати відповідальність органа влади та які наслідки можуть бути? 

64. Новітні моделі-підходи сучасного управління суспільним розвитком.  

65. Принцип первинності стратегії перед структурою, запропонований американським вченим 

О. Чандлером.  

66. Визначення та основні складові функції контролю.  

67. Основні різновиди контролю.  

68. Принципи, що стосуються функції контролю.  

69. Роль моніторингу в реалізації функції контролю.  
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РОЗДІЛ 9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

9.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 
 

Поточний та модульний контроль 

Екзамен 

РАЗОМ – 100 

балів 

Семінарські 

заняття 

(15 балів) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДР)  

(10 балів) 

 Самостійна 

робота 

студентів 

(20 балів) 

Залік по 

модулю 

(5 балів) 

50 балів 50 балів 

100 балів 

 

 

 

 
 

9.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань 

студентів 
 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів Б
а

л
и

 

р
е
й

т
и

н
гу

 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а
л

ів
 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються 

при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому 

окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому 

суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 
0-1 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під 
20 
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час поточного контролю теми на відповідному практичному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 

лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому семестровому контролі (виконанні 

залікового модулю, на іспиті). 

3. Залік по модулю 

Критерії оцінювання  5 балів 

1. Перший рівень (10 завдань) – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання із вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана 

правильна відповідь. За кожне правильно виконане завдання виставляється 0,1 бала. (максимально 

10  0,1 = 1 бал). 

2. Другий рівень (6 завдань) – завдання з короткою відповіддю. 

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні 

визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. За кожне правильно виконане завдання 

студенту виставляється 0,3 бала. (максимально 6  0,3 = 1,8 балів). 

3. Третій рівень (2 завдання) – завдання з розгорнутою відповіддю (повне обґрунтування 

відповіді). 

В цих завданнях потрібно зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати 

факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки 

схемами, графіками, таблицями. Оцінювання завдань третього рівня 1,1 бала: (максимально 1,1  

2 = 2,2 бали). 

 

4. Індивідуальна робота студента (ІНДР) 

Критерії оцінювання 10 балів 

▪ робота виконана та захищена згідно графіка, з поясненнями та висновками і в повному обсязі 9-10 

▪ робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або вимог 6-8 

▪ робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів або вимог 4-5 

▪ робота не захищена та виконана з порушенням Методичних рекомендацій 1-3 

▪ робота не виконана. 0 

5. Екзамен 50 

Семестровий екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим для всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 29 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 0,4 бала (максимально 20  0,4 = 8,0 балів).  

Другий рівень (завдання 21-26) – практичні завдання з декількома варіантами розв’язку. За кожне 

правильно виконане завдання студенту виставляється 3 бали (максимально 6  3,0 = 18,0 балів).  

Третій рівень (завдання 27-29) – практичні завдання з повним розв’язком і поясненням 

одержаних відповідей. В цих завданнях треба записати формули для розрахунків, послідовні та 

логічні дії всіх розрахунків, навести одиниці вимірювання одержаних показників і зробити належні 

висновки. У разі необхідності розв’язки задач супроводжувати графіками і таблицями, які 

необхідно оформляти відповідно до встановлених вимог. За кожне правильно виконане завдання 

студенту виставляється 8 балів (максимально 3  8,0 = 24,0 бали) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. Оцінка одержана на екзамені 

є остаточною. 

 

 

 

9.3. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами підсумкового 

контролю 
 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 

дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 

задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 

незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 
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РОЗДІЛ 10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу з навчальної дисципліни «Технології публічного 

адміністрування» включає: 

▪ Стандарти освіти (Освітньо-професійна програма); 

▪ Навчальні та робочі навчальні плани; 

▪ Силабус навчальної дисципліни; 

▪ Програму навчальної дисципліни;  

▪ Робочу програму навчальної дисципліни для заочної форми навчання; 

▪ Навчально-методичні матеріали для проведення лекцій. Конспект лекцій з 

навчальної дисципліни; 

▪ Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з 

навчальної дисципліни (заочна форма навчання); 

▪ Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх 

виконання з навчальної дисципліни (заочна форма навчання); 

▪ Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні 

завдання) і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни 

(заочна форма навчання); 

▪ Засоби діагностики знань та умінь студентів (збірники тестових завдань); 

▪ Завдання для підсумкового контролю знань; 

▪ Методичні, мультимедійні, опорні матеріали для лекційних, семінарських 

занять; 

▪ Рекомендована література на поточний навчальний рік; 

▪ Законодавчі та інструктивно-методичні матеріали, альбоми схем, бланковий 

матеріал тощо. 

 

РОЗДІЛ 11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

Тема заняття. 

Методики активізації процесу навчання 

Проблемні лекції 

Тема 5. Держава як суб’єкт управління соціальними процесами. 

Інститути публічного управління. 

2. Вплив видів і форм держави, державного ладу та політичного режиму на 

організацію державного управління.  

3. Категорія влади. Розвиток держави як суб’єкта публічного управління.  

 

Семінари-

дискусії, 

презентації 

Тема 5. Держава як суб’єкт управління соціальними процесами. 

Інститути публічного управління. 

1. Конституційна модель розподілу влади в Україні. Верховна Рада та 

публічне управління. Інститут Президента та державне управління.  

2. Органи виконавчої влади України: загальна характеристика, управлінські 

зв’язки. Централізація та децентралізація у структурній організації 

публічного управління.  

3. Права, компетенція, функції центральних органів виконавчої влади. 

«Субординація», «координація» і «реординація» між органами влади.  

 

Робота в малих 

групах. 

Тема 11. Ефективність та результативність діяльності публічних 

адміністрацій. 

1. Інструменти діяльності публічних адміністрацій: переконання, фінансові 

засоби, правила, організаційні структури.  
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2. Моделі ефективності організацій за їхніми елементами: Збалансована 

рахункова картка., Критерій Балдриджа, Модель Європейського фонду 

якісного менеджменту, Відмінна модель публічної служби. «Доктрини 

ефективності». 

3. Модель ефективності діяльності публічних адміністрацій. Зовнішні та 

внутрішні можливості. Організаційні результати: внутрішні і зовнішні. 

Результати діяльності. 

 

Мозкова атака 

Тема 12. Публічне управління сталим розвитком 

3. Діагностика дисбалансів розвитку економічної системи на мезорівні.  

 
 

 

РОЗДІЛ 12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Ресурси мережі Інтернет 
Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

1. http://www.zakon.rada.gov.ua – База 

«Загальне законодавство» Верховної Ради 

України.  

2. http://www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт 

Кабінету Міністрів України.  

3. http://www.ukrstat.gov.ua – Офіційний сайт 

Державної служби статистики України.  

4. http://hdr.undp.org/en/ – «Доповідь про 

людський розвиток» – основне джерело 

інформації для аналітичного дослідження.  

5. http://www.oecd-ilibrary.org/statistics – 

Різноманітні статистичні дані для країн-членів 

ОЕСР (Організація економічного 

співробітництва та розвитку).  

6. http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28 – 

Статистика по більшості країн світу в базах 

даних Міжнародного валютного фонду.  

7. Єдиний веб-портал органів виконавчої 

влади України «Урядовий портал». – Режим 

доступу : www.kmu.gov.ua.  

8. Загальноукраїнські та регіональні довідники 

і бази даних по підприємствах, товарах і 

виробниках. – Режим доступу : 

www.metaukraine.com/WINP/spravka.  

9. Офіційний веб-сайт Національного 

агентства України з питань державної служби. 

– Режим доступу : www.nads.gov.ua.  

10. Офіційний веб-сайт European Group of 

Public Administration (EGPA). – Режим доступу 

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

11. Офіційне Інтернет-представництво 

Президента України. – Режим доступу : 

www.president.gov.ua.  

 

▪ Програма навчальної дисципліни;  

▪ Робоча програма навчальної дисципліни для 

денної, заочної форм навчання; 

▪ Навчально-методичні матеріали для 

проведення лекцій. Конспект лекцій з 

навчальної дисципліни; 

▪ Плани семінарських занять і методичні 

рекомендації щодо їх проведення з 

навчальної дисципліни (заочна форми 

навчання); 

▪ Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни (заочна форми 

навчання); 

▪ Завдання для індивідуальної роботи 

студента (індивідуальні навчально-дослідні 

завдання) і методичні рекомендації щодо їх 

виконання з навчальної дисципліни (денна і 

заочна форми навчання); 

▪ Засоби діагностики знань та умінь студентів 

(збірники тестових завдань); 

▪ Зразок екзаменаційного білету. 
 

 

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/
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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 

    

    

    

    

    
 

 

 

 


