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ВСТУП 

 

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Публічне адміністрування” є 

оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з питань 

публічного адміністрування, зокрема застосування законів, принципів і методів в 

управлінні суб'єктами публічної сфери, а також формування комплексу 

практикоорієнтованих прийомів, необхідних для виконання функцій та реалізації 

повноважень співробітника суб'єкта публічного адміністрування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Публічне адміністрування” є: 

- узагальнення теоретичних засад у сфері публічного адміністрування, 

розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції; 

- визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного 

адміністрування в розвитку суспільства; 

набуття навичок розробки та впровадження заходів забезпечення 

результативної та ефективної діяльності суб’єкт публічної сфери. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- теоретико-методологічну основу публічного адміністрування; 

- технології та процедури формування цілей публічного адміністрування; 

- закони, принципи та механізми публічного адміністрування; 

- засади, механізми, систему органів, методи та стилі публічного 

адміністрування; 

- особливості відповідальності суб'єктів публічного адміністрування. 

вміти : 

- підготувати нормативну документацію, пропозиції, рекомендації для 

суб'єкта публічного адміністрування щодо визначення стратегічних цілей, завдань 

та етапів управлінських рішень на основі результатів системного аналізу 

суспільно-політичного та економічного стану об’єкта впливу; 

- визначати технологію управління суб'єктом публічної сфери, що є 

раціональною за ознаками досягнення мети діяльності; 

- визначити процедури та основний зміст кожного етапу вироблення та 

впровадження управлінського; 

- вживати заходи із впровадження сучасних форм і методів діяльності 

суб'єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його 

функціональної та організаційної структури з урахуванням змісту сучасних 

управлінських технологій; 

- застосовувати методи та критерії оцінювання результат діяльності та 

ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін. 

Вивчення дисципліни студенти передбачає такі програмні результати навчання: 

- знати предметну сферу і методологічну основу публічного адміністрування, 

сутнісні характеристики публічного адміністрування як моделі управління 

суспільством; 
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- розуміти принципи, закони, закономірності функції та механізми 

публічного адміністрування. технології та процедури формування цілей 

публічного адміністрування; 

- орієнтуватися у концепціях та основних підходах до реалізації функцій 

публічного адміністрування; 

- володіти навичками підготовки та раціональними методами прийняття 

раціональних управлінських рішень у публічній сфері; 

- бути обізнаним у змісті управлінської діяльності у сфері публічного 

адміністрування; 

- знати суть та складові організації публічного адміністрування; 

- розуміти сутність громадянського суспільства як суб’єкт формування 

цілей публічного адміністрування; 

- знати функції та повноваження органів державної влади в системі 

публічного адміністрування; 

- засвоїти основні вимоги до іміджу публічного службовця; 

- знати закони соціального управління, сутність, зміст і завдання поділу та 

кооперування праці в органах публічної влади; 

- розуміти особливості прийняття управлінських рішень в сфері публічного 

адміністрування;  

- уміння налагоджувати  ефективні  комунікації  в процесі публічного 

адміністрування 

- визначати перспективні наукові напрямки розвитку публічного 

адміністрування. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні сформувати такі загальні та 

предметно-спеціальні компетентності: 

Загальні: 

- здатність визначати раціональні технології управління суб’єктом публічної 

сфери за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що 

використовуються, з урахуванням особливостей цього об’єкта; 

- готовність реалізовувати процедури та основний зміст кожного етапу 

вироблення та впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, 

виконавців і відповідальності; 

Предметно-спеціальні: 

- здатність застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та 

ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін;  

- володіння здатністю використовувати  принципи публічного 

адміністрування у практичній діяльності органів публічного управління; 

- готовність до аналізу та проведення експертизи нормативно-правових 

документів, надання інформаційної, методичної та управлінської допомоги особі, 

громадянину, громадськості, державним службовцям, підприємствам, установам і 

організаціям; 

- володіння інструментарієм аналізу результатів діяльності посадових осіб 

та структурних підрозділів органів публічного управління; 

- здійснення оцінки ефективності поділу, кооперування та регламентування 

праці в органах публічної адміністрації. 
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ЧАСТИНА 1. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Опис  дисципліни 

 

Найменування показників  
Характеристика  дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 5 

 

Обов`язкова дисципліна спеціальності 074 

«Публічне управління та адміністрування»  

 

Загальна кількість годин –  

150 

Семестр 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 8,5 

26 год. 

Практичні, семінарські 

13 год. 

Лабораторні 

 - 

Самостійна робота 

111 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

 

2. Ціль та завдання дисципліни 

 

       Метою викладання дисципліни «Публічне адміністрування» є формування 

професійних компетентностей з питань публічного адміністрування та набуття 

практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, 

технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери.  

Завдання вивчення дисципліни «Публічне адміністрування»: 

- узагальнення теоретичних засад у сфері публічного адміністрування, 

розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції; 

- визначення суті, законів, принципів и 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 національному, регіональному та місцевому рівнях, а 

також на рівні суб’єктів публічної сфери, з позицій загально цивілізаційних 

цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків; 

- набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення 

результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери. 
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3. Структура  дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усьо

го 

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи публічного адміністрування 

Предмет і методоло-

гічна основа публіч-

ного адміністрування 

16 2 1 - - 13 

Публічна сфера як 

єдність економічної, 

соціальної та політи-

чної сфер 

16 2 2 - - 12 

Громадянське суспі-

льство як суб’єкт фо-

рмування цілей пуб-

лічного адміністру-

вання 

16 2 1 - - 13 

Публічне адміністру-

вання і влада 
16 4 2 - - 10 

Публічне адміністру-

вання на місцевому 

рівні 

16 2 1 - - 13 

Разом за змістовим 

модулем 1 80 12 7 - - 61 

Змістовий модуль 2. Система публічного адміністрування 

Закони та принципи 

публічного адмініст-

рування 

18 2 2 - - 14 

Публічне адміністру-

вання як процес ви-

роблення, прийняття 

та виконання управ-

лінських рішень 

17 4 1 - - 12 

Організація системи 

публічного адмініс-

трування 

17 2 1 - - 14 

Публічне адміністру-

вання в соціальній і 

економічній сферах 

18 6 2 - - 10 

Разом за змістовим 

модулем 2 
70 14 6 - - 50 

Усього годин 150 26 13 - - 111 
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4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№ 

з/п 

Вид та  тема практичного заняття Кількість 

годин 

1 Застосування об’єктивних законів і принципів публічного 

адміністрування  
1 

2 Визначення особливостей, взаємозв’язку та взаємозалежності політики і 

економіки,  держави й бізнесу 
2 

3 Вироблення концептуальних засад та особливостей розбудови 

громадянського суспільства в Україні 
1 

4 Функції та повноваження органів державної влади в системі публічного 

адміністрування 
2 

5 Публічне адміністрування та механізм взаємодії органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування  
1 

6 Застосування об’єктивних законів і принципів публічного 

адміністрування 

2 

7 Визначення напрямків удосконалення процесу прийняття управлінських 

рішень у публічному адмініструванні 

1 

8 Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування 1 

9 Визначення основних напрямів публічного управління економічною 

сферою 

2 

 

5. Індивідуальні завдання 

1. Підготовка оглядів періодичної і наукових монографій. 

2. Підготовка рефератів (доповідей) та наукових статей. 

3. Аналіз практики публічного адміністрування в Україні. 

 

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 

 

Вид та тема 

семінарських занять 

Кількість 

годин  

самостій-ної 

роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи публічного адміністрування 

Застосування 

об’єктивних законів і 

принципів публічного 

адміністрування  13 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

теоретичних питань  

2. Самотестування 

3. Підготовка доповіді 

Усне та письмове 

опитування, 

письмове 

індивідуальне 

тестування, 

спостереження за 

участю в дискусії 

Визначення 

особливостей, 

взаємозв’язку та 

взаємозалежності 

політики і економіки,  

держави й бізнесу 

12 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

теоретичних питань 

2. Самотестування 

3. Підготовка доповіді 

Усне та письмове 

опитування, 

письмове 

індивідуальне 

тестування, 

спостереження за 

участю в дискусії, 

оцінювання доповіді 

Вироблення 

концептуальних засад 
13 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

Усне опитування, 

спостереження за 
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та особливостей 

розбудови 

громадянського 

суспільства в Україні 

теоретичних питань 

2. Підготовка до обговорення кейсу 

3. Підготовка доповіді 

участю в дискусії, 

оцінювання доповіді 

  

Функції та 

повноваження органів 

державної влади в 

системі публічного 

адміністрування 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

теоретичних питань 

2. Підготовка до обговорення кейсу 

3. Підготовка доповіді 

Усне та письмове 

опитування,  

спостереження за 

участю в дискусії, 

оцінювання доповіді   

Публічне 

адміністрування та 

механізм взаємодії 

органів державної 

влади та органів 

місцевого 

самоврядування  

13 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення 

теоретичних питань 

2. Підготовка до обговорення кейсу 

3. Підготовка до письмового опитування 

4.   Підготовка доповіді 

Усне та письмове 

опитування, 

спостереження за 

участю в дискусії, 

оцінювання доповіді 

  

Змістовий модуль 1. Система публічного адміністрування 

Застосування 

об’єктивних законів і 

принципів публічного 

адміністрування 
14 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення 

теоретичних питань 

2. Самотестування 

3.  Підготовка до обговорення кейсу 

4.  Підготовка до письмового опитування 

Усне та письмове 

опитування, 

спостереження за 

участю в дискусії 

Визначення напрямків 

удосконалення 

процесу прийняття 

управлінських рішень 

у публічному 

адмініструванні 

12 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

теоретичних питань 

2.  Підготовка доповіді 

Усне  опитування,  

спостереження за 

участю в дискусії, 

оцінювання доповіді 

 

Механізми, органи, 

методи та стилі 

публічного 

адміністрування 
14 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

теоретичних питань 

2. Підготовка до обговорення кейсу 

3.  Підготовка доповіді 

Усне  опитування,  

спостереження за 

участю в дискусії, 

оцінювання доповіді 

Визначення основних 

напрямів публічного 

управління 

економічною сферою 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

теоретичних питань 

2.  Підготовка доповіді 

Усне  опитування,  

спостереження за 

участю в дискусії, 

оцінювання доповіді 

Разом 111   

 
7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 

навчання та компетентностями  
 

Результати навчання Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 

1 2 1 2 3 4 5 

знати предметну сферу і методологічну основу публічного 

адміністрування, сутнісні характеристики публічного 

адміністрування як моделі управління суспільством; 
  +     

розуміти принципи, закони, закономірності функції та 

механізми публічного адміністрування. технології та 

процедури формування цілей публічного адміністрування; 
   +    

орієнтуватися у концепціях та основних підходах до 

реалізації функцій публічного адміністрування; 
  +     

володіти навичками підготовки та раціональними 

методами прийняття раціональних управлінських рішень у 

публічній сфері; 
+ +  +  + + 

бути обізнаним у змісті управлінської діяльності у сфері 

публічного адміністрування; 
 +      
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знати суть та складові організації публічного 

адміністрування; 
  +     

розуміти сутність громадянського суспільства як суб’єкт 

формування цілей публічного адміністрування; 
+   + + +  

знати функції та повноваження органів державної влади в 

системі публічного адміністрування; 
+ +    +  

засвоїти основні вимоги до іміджу публічного службовця;  + +     
знати закони соціального управління, сутність, зміст і 

завдання поділу та кооперування праці в органах публічної 

влади; 
   +  +  

розуміти особливості прийняття управлінських рішень в 

сфері публічного адміністрування; 
    +   

визначати перспективні наукові напрямки розвитку 

публічного адміністрування. 
 +    +  

 

8. Форми навчання 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, рефератів, 

самостійне опрацювання додаткових питань за наведеним переліком літератури). 

                                                     

9. Методи оцінювання 

Екзамен. 

                                                                        
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 

екзамену: протягом семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 

екзамену (50 балів). 

Оцінювання студентів протягом семестру  

№ семінарського 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання, 

письмові 

опитування 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 1 1 1   3 

Тема 2 1 1 1   3 

Тема 3 1 1 1   3 

Тема 4 1 1 2   4 

Тема 5 2 1 2   5 

     5 5 

Разом змістовий 

модуль1 
6 5 7  5 23 

Змістовий модуль 2 

Тема 6 1 1 1 5  8 

Тема 7 1 1 1 5  8 

Тема 8 1 1 1   3 

Тема 9 1 1 1   3 

     5 5 

Разом змістовий 

модуль 2 
4 4 4 10 5 27 

Разом 10 9 11 10 10 50 
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Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 

 комп’ютерної програми “TestXPro” 

 

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума складає 

загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі 

інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість правильних 

відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття 

підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове завдання на 

10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини. 

 

Шкала оцінювання практичної частини 

Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропозиції 

аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в 

розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не менше 

ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 

оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання 

комп’ютерної програми «MyTest» 

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума складає 

загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на основі 

підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове завдання 

оцінюється в один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття 

підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове завдання на 

10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини. 
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Шкала оцінювання практичної частини 

 

Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки 

і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення 

відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 

недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені 

або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в 

розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 

розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 

Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 

результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

59-30 FX 
2, «незадовільно» 

0-29 F 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Навчальний посібник. 

2. Електронний конспект лекцій. 

3. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 

4. Індивідуальні завдання. 

5. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 
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12. Рекомендована література 

Базова 

1. Державне управління : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. 

Ю. Васіна, JI. Ю. Гордієнко ; за ред. А. Ф. Мельник. - 2-ге вид., випр. і доп. - 

К.: Знання, 2004. - 342 с. 

2. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. 

- К.: Атіка, 2003. - 576 с. 

3. Органи державної влади в Україні: структура, функції і тенденції розвитку : 

навч. посіб. // Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко, Н. Г. Плахотник та ін. ; за заг. ред. 

Н. Р. Нижник. - К.: З AT "Нічлава", 2003. - 288 с. 

4.  Публічне адміністрування в Україні: [Навч. посібник] / [за заг. ред. д-ра ф. 

наук, проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової – Х. : Вид-во Харрі 

НАДУ "Магістр", 2011. – 306 с. 

 

Додаткова 

1. Англо-український словник термінів і понять з державного управління. - К.: 

Основи, 1996. - 126 с. 

2. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В. 

Атаманчук. - 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2006. - 584 с. 

3. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми 

теорії, методології, практики /В. Д Бакуменко. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 258 

с. 

4. Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: 

поняття, суть та форми (види) / В. Борденюк // Право України. – 2005. -С.21-

26. 

5. Борденюк В. Місцеве самоврядування як форма децентралізації державної 

влади: конституційно-правові аспекти / В. Борденюк // Вісн. НАДУ. - 2004. -

№3.-С. 420-431. 

6. Василенко И. А. Государственное управление в странах Запада: США, 

Великобритания, Франция, Германия : учеб. пособие / И. А. Василенко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2000. - 200 с. 

7. Державне управління та державна служба : словник-довідник / уклад. 

Оболенський О. Ю. - К.: КНЕУ, 2005. - 280 с. 

8. Державне управління в Україні: реалії та перспективи : зб. наук. пр. - К.: Вид-

во НАДУ, 2005. - 432 с. 

9. Державне управління: теорія і практика / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. - К.: 

Юрінком Інтер, 1998. - 432 с. 

10. Діденко Н. Г. Управління, влада, держава: філософські аспекти взаємодії / Н. 

Г. Діденко ; Донец, держ. ун-т упр. - Донецьк- ДонДУУ, 2005. - 128 с. 

11. Економічний розвиток: державна політика : навч. посіб. / Ю. Бажан, О. 

Кілієвич, О. Мартенс та ін. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 480 с. 

12. Ефективність державного управління та управлінських кадрів в умовах змін : 

зб. наук. пр. / І. В. Розпутенко, О. Г. Пухкал, О. Д. Брайченко та ін. ; за заг. 
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ред. І. В. Розпутенка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Ін-т 

підвищ, кваліфікації керів. кадрів. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 168 с. 

13. Конституційне право зарубіжних країн / М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, 

В. О. Ріяка та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 544 с. 

14. Концепція адміністративної реформи в Україні [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.rada.gov.ua  

15. ЛесечкоМ.Д Системний підхід: теорія, методологія, правка / М. Д. Лесечко. - 

Львів : ЛРІДУ УАДУ, 2002. - 300 с 

16. Малиновський В. Економічні функції державного управління і В. 

Малиновський. - [б. м.: б. в.], 2000. 

17. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління / В. Я. 

Малиновський. - К.: Атіка, 2005. - 240 с. 

18. Мельниченко В. Вертикаль управління. Повноваження і відповідальність/ В. 

Мельниченко І І Віче. - 2001. - № 4. - С.16-29. 

19. Мартиненко В. М. Державне управління: шлях до нової парадигми (теорія та 

методологія) / В. М. Мартиненко. - X. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2003.-

218 с. 

20. Органи державної влади України : монографія / за ред. В. Ф. Погорілка. - К. : 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2002. - 271 с. 

21. Проблеми децентралізації: національний та міжнародний досвід : зб. 

матеріалів та док. / наук. ред. М. О. Пухтинський ; Фонд сприяння місцевому 

самоврядуванню України. - К.: Атіка-Н, 2006. - 744 с. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування 

Тема 2. Публічна сфера як єдність економічної, соціальної та політичної сфер 

Семінар 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування. 

Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної сфер 

 

План заняття: 

 

1. Питання для усного опитування та дискусії: 

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

1.2. Предметна сфера публічного адміністрування. 

1.3. Основні теорії управління суспільством: 

1.3.1. основні теорії та школи управління суспільством і країною другої 

половини XX століття; 

1.3.2. японський варіант людських стосунків; 

1.3.3. соціально-інженерний та гуманітарний підходи; 

1.3.4. концепція раціонального вибору та «новий менеджеризм»; 

1.3.5. публічне управління в контексті неокласичної теорії. 

1.4. Співвідношення економіки та політичної економії. 

1.5. Поняття та сутність соціальної сфери. 

1.6. Публічна сфера і публічна політика. 

2. Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

3. Презентація рефератів (доповідей). 

4.  Обговорення кейсу. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: управління, адміністрування, публічне 

адміністрування, управління суспільством, управління країною, економічна наука, 

соціологія, політологія, економіка, політична економія, економічна сфера, 

політична сфера, соціальна сфера, публічна сфера, публічна політика. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на:  

- основних підходах до розуміння публічного адміністрування; 

- еволюції публічного адміністрування; 

- предметній сфері публічного адміністрування; 

- методологічній основі дослідження публічного адміністрування; 

- співвідношенні управління та адміністрування; 

- вивченні публічного адміністрування як напряму наукових досліджень; 

- визначенні публічного адміністрування як сукупності знань; 

- характеристиці публічного адміністрування як сфери діяльності; 
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- особливостях публічного адміністрування як навчальної дисципліни; 

- джерелах ідей управління суспільством і країною; 

- формуванні та розвитку теорій управління суспільством і країною; 

- основних теоріях та школах управління суспільством і країною другої 

половини XX століття; 

- характеристиці японського варіанту людських стосунків; 

- соціально-інженерному підході; 

- виявленні характерних рис гуманітарного підходу; 

- вивченні концепції раціонального вибору; 

- визначенні «нового менеджеризму»; 

- публічному управлінні в контексті неокласичної теорії; 

- взаємозв'язку економічної науки, соціології та політології; 

- співвідношенні економіки та політичної економії; 

- особливостях поведінки людей у економічній та політичній сферах; 

- таких аспектах соціальної сфери як: публічне адміністрування та людина; 

публічне адміністрування та колектив; публічне адміністрування та суспільство; 

- дії ринкових принципів у політичній сфері; 

- взаємообумовленості публічної сфери і публічної політики. 

 

Тема 3. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного 

адміністрування 

Тема 4. Публічне адміністрування та влада 
 

Семінар 2.   Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей 

публічного адміністрування. Публічне адміністрування та влада 

 

План заняття: 

1. Питання для усного опитування та дискусії 

1.1. Сутнісні характеристики громадянського суспільства. 

1.2. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні. 

1.3. Феномен влади. Влада як основній засіб публічного адміністрування. 

1.4. Держава як суб'єкт політичної влади. 

1.5. Взаємозв'язок і взаємозалежність політичної та економічної влади. 

1.6. Лобізм. 

2. Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

3. Презентація рефератів (доповідей). 

4.  Обговорення кейсу. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: громадянське суспільство, громадська 

організація, влада, публічна влада, публічне адміністрування, політична влада, 

економічна влада, лобізм. 
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З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на:  

- основних етапах формування та еволюції громадянського суспільства; 

- сутнісних характеристиках громадянського суспільства; 

- визначенні місця і ролі громадських організацій у публічному 

адмініструванні; 

- характеристиці громадянського суспільства як сфери формування єдиного 

комплексу цінностей та відносин; 

- автономності і органічній єдністі громадянського суспільства та держави; 

- вивченні феномену влади; 

- співвідношенні публічної влади та публічного адміністрування; 

- характеристиці влади як основного засобу публічного адміністрування; 

- механізмі взаємодії влади та публічного адміністрування; 

- вивченні держави як суб'єкта політичної влади; 

- виявленні сутності економічної влади; 

- взаємозв'язку і взаємозалежності політичної та економічної влади; 

- визначенні лобізму. 

 

Тема 5. Публічне адміністрування на місцевому рівні 

 

Семінар 3. «Публічне адміністрування на місцевому рівні» 

 

План заняття: 

 

1. Питання для усного опитування та дискусії 

3.1. Поняття муніципальної публічної влади і місцевого самоврядування. 

3.2. Сфери управління та компетенції місцевого самоврядування. 

3.3. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування. 

3.4. Статус посадових осіб місцевого самоврядування. 

3.5. Інститути безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні: 

3.5.1. вибори органів та посадових осіб місцевого самоврядування; 

3.5.2. місцевий референдум; 

3.5.3. загальні збори громадян; 

3.5.4. органи самоорганізації населення. 

2. Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

3. Презентація рефератів (доповідей). 

4.  Обговорення кейсу. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: муніципальна публічна влада, місцеве 

самоврядування, децентралізація влади, компетенція місцевого самоврядування, 

представницькі органи місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого 

самоврядування, посадова особа місцевого самоврядування, безпосередня 
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демократія, місцеві вибори, виборча система, місцевий референдум, загальні 

збори громадян, органи самоорганізації населення, адміністративно-територіальна 

одиниця, територіальна громада, комунальна власність, місцевий бюджет, 

муніципальне управління, громадська ініціатива, децентралізація, місцева рада. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на:  

- понятті муніципальної публічної влади і місцевого самоврядування; 

- характуристиці місцевого самоврядування як демократичної основи 

управління в державі; 

- основних факторах формування місцевого самоврядування; 

- визначенні ролі місцевого самоврядування в процесі децентралізації влади та 

публічного адміністрування; 

- характеристиці сфер управління та компетенції місцевого самоврядування; 

- характеристиці представницьких та виконавчих органів місцевого 

самоврядування; 

- визначенні статусу посадових осіб місцевого самоврядування; 

- вивченні інститутів безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні; 

- характристиці виборів органів та посадових осіб місцевого самоврядування; 

- визначенні місцевого референдуму, загальних зборів громадян, органів 

самоорганізації населення як форм безпосередньої участі громадян у здійсненні 

місцевого самоврядування. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

Тема 6.  Закони та принципи публічного адміністрування.  

Тема 7. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень 

 

Семінар 4. «Закони та принципи публічного адміністрування. Публічне 

адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання 

управлінських рішень» 

План заняття: 

1. Питання для усного опитування та дискусії 

4.1. Управління як визначальна функція публічного адміністрування. 

4.2. Закони соціального управління. 

4.3. Принципи публічного адміністрування та їх застосування. 

4.4. Управлінське рішення як наукова категорія. 

4.5. Послідовність етапів прийняття рішень. 

4.6. Динаміка виконання управлінських рішень. 

2. Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

3. Аналіз виконання індивідуальних завдань 

4.  Обговорення кейсу. 
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Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: управління суспільством, закон публічного 

адміністрування, принцип публічного адміністрування, управління, управлінське 

рішення, процес прийняття управлінських рішень, суб'єкт прийняття 

управлінських рішень, об'єкт прийняття управлінських рішень, етапи прийняття 

управлінських рішень, виконання управлінських рішень. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на:  

- виокремленні управління суспільством головним призначенням публічного 

адміністрування; 

- характеритиці загального закону соціального управління – залежності 

управляючого впливу від стану системи та зовнішнього середовища; 

- характеристиці закону необхідності посилення регулювання та управління 

суспільними процесами; 

- характеристиці закону розмежування центрів влади та управління; 

- характеристиці закону централізації та децентралізації влади; 

- характеристиці закону системності організації та саморозвитку системи 

публічного адміністрування; 

- виявленні загальносистемних методологічних принципів публічного 

адміністрування; 

- вивченні принципів, що регулюють адміністрування як соціально-

політичний, соціально-економічний та соціально-культурний процеси; 

- практичних аспектах застосування принципів публічного адміністрування; 

- визначенні управління як визначальнії функції публічного адміністрування; 

- характеристиці управлінського рішення як наукової категорії; 

- встановленні пріоритетності політичного вибору цінностей та цілей; 

- визначенні цінностей та цілей як визначальній ланці прийняття рішень; 

- ролі конкуренції в процесі прийняття рішень; 

- взаємовідносинах суб'єкта та об'єкта прийняття рішень; 

- послідовності етапів прийняття рішень; 

- динаміці виконання рішень.  
 

Тема 8. Організація системи публічного адміністрування 

 

Семінар 5. Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування. 

Бюрократія та антикорупційна діяльність в системі публічного 

адміністрування. Результативність та ефективність публічного 

адміністрування 

 

План заняття: 

 

1. Питання для усного опитування та дискусії: 

5.1. Структура механізму та органів публічного адміністрування. 
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5.2. Типи органів публічного адміністрування. 

5.3. Принципи організації діяльності органів публічного адміністрування. 

5.4. Територіально-адміністративний аспект публічного адміністрування. 

5.5. Методи публічного адміністрування. Застосування демократичних методів. 

5.6. Стиль публічного адміністрування. 

5.7. Основні ознаки та атрибути бюрократії. 

5.8. Публічна служба. 

5.9. Поняття корупції та корупційних дій. 

5.10. Нормативно-правова база антикорупційної діяльності. 

5.11. Поняття та фактори результативності та ефективності публічного 

адміністрування.  

5.12. Вимір продуктивності, результативності та ефективності публічного 

адміністрування. 

5.13. Критерії результативності та ефективності публічного адміністрування. 

5.14. Фактори підвищення ефективності публічного адміністрування. 

 

2. Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

3.  Обговорення кейсу. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: механізм публічного адміністрування, орган 

публічного адміністрування, форма правління, методи публічного 

адміністрування, демократичні методи публічного адміністрування, стиль 

публічного адміністрування.. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на:  

- структурі механізму та органів публічного адміністрування; 

- типологізації органів публічного адміністрування; 

- характеристиці принципів організації діяльності органів публічного 

адміністрування; 

- територіально-адміністративному аспекті публічного адміністрування; 

- проблемах вибору найкращої форми правління; 

- вивченні методів публічного адміністрування; 

- застосуванні демократичних методів; 

- характеристиці стилів публічного адміністрування. 

 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: бюрократія, публічна служба, корупція, 

корупційні дії, антикорупційна діяльність, результативність публічного 

адміністрування, ефективності публічного адміністрування, продуктивність 

публічного адміністрування, контрактна система, неокорпоративізм. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на:  

- визначенні бюрократії як наукової категорії; 
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- вивченні теорії бюрократії М.Вебера; 

- сучасних підходах в оцінюванні бюрократії; 

- основних ознаках та атрибутах бюрократії; 

- аспектах політизації вищого чиновництва; 

- визначенні сутності публічної служби; 

- характеритстиці понять корупції та корупційних дій; 

- нормативно-правовії базі антикорупційної діяльності; 

- виявленні зон «підвищеного» ризику проявів корупції; 

- характеристиці факторів запобігання проявам корупції: політичних, 

нормативно-правових, організаційних, економічних, кадрових, морально-

психологічних; 

- визначенні поняття результативності та ефективності публічного 

адміністрування; 

- характеристиці факторів результативності та ефективності публічного 

адміністрування; 

- методах виміру продуктивності, результативності та ефективності 

публічного адміністрування; 

- визначенні критеріїв результативності та ефективності публічного 

адміністрування; 

- виявленні факторів підвищення ефективності публічного адміністрування; 

- характеристиці контрактної системи та неокорпоративізму. 

 

Тема 9. Публічне адміністрування в соціальній та економічній сферах 

 

Семінар 6. «Публічне адміністрування в соціальній та економічній сферах» 

 

План заняття: 

1. Питання для усного опитування та дискусії 

7.1. Держава як гарант соціальної спрямованості ринкової економіки. Публічне 

адміністрування в забезпеченні населення суспільними благами. 

7.2. Основні види соціальної допомоги держави. 

7.3. Принципи оцінювання ефективності реалізації соціальної політики. 

7.4. Основні напрями формування та розвитку сучасної економічної системи. 

7.5. Основні ознаки ринкової соціально орієнтованої економіки. 

7.6. Основні характеристики сучасної економічної системи. 

7.7. Основні напрями державного регулювання економіки. 

7.8. Загальна характеристика взаємовідносин суспільства та економіки.  

7.9. Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької діяльності.  

7.10. Антимонопольна діяльність та забезпечення цивілізованих засад конкуренції. 

7.11. Поняття та види добровільних об'єднань. 

7.12. Загальні принципи управління в добровільних об'єднаннях.  

 

2. Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

3. Індивідуальне тестування.  



   23 

 

4.  Обговорення кейсу. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: соціальна політика, соціальна допомога 

держави, соціальна безпека, ефективність реалізації соціальної політики, 

економічна система, ринкова соціально орієнтована економіка, економіка 

індустріального типу, постіндустріальна економіка, державне регулювання 

економіки, керуюча система, економічна криза, спад економіки. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на:  

- формуванні підходів до соціальної політики; 

- ролі держави як гаранта соціальної спрямованості ринкової економіки; 

- публічному адмініструванні в забезпеченні населення суспільними благами; 

- основних видах соціальної допомоги держави; 

- зростанні ролі позаекономічних факторів; 

- публічному адмініструванні у сфері науки, культури та мистецтва; 

- забезпеченні державою соціальної безпеки людини, громадянина та 

населення; 

- забезпеченні державою безпеки прав та інтересів споживачів; 

- принципах оцінювання ефективності реалізації соціальної політики; 

- основних напрямах формування та розвитку сучасної економічної системи; 

- основних ознаках ринкової соціально орієнтованої економіки; 

- переході від економіки індустріального типу до постіндустріальної 

економіки; 

- основних характеристиках сучасної економічної системи; 

- основних напрямах державного регулювання економіки; 

- характерних рисах керуючої системи в період криз і спадів. 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: підприємницька діяльність, управління 

власністю, конкурентне середовище, антимонопольна діяльність, конкуренція, 

добровільне об'єднання, управління в добровільних об'єднаннях, громадське 

об'єднання, суспільно-господарське об'єднання, господарське товариство, що має 

на меті отримання прибутку, релігійне об'єднання. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на:  

- загальній характеристиці взаємовідносин суспільства та економіки; 

- етапах формування та еволюції публічного адміністрування у сфері 

економіки; 

- ролі держави як гаранта забезпечення умов для підприємницької діяльності; 

- нових тенденціях у взаємовідносинах суспільства та бізнесу; 

- управлінні власністю в умовах демократичної, правової держави; 

- нормативно-правовому забезпеченні конкурентного середовища; 

- характеристиці антимонопольної діяльність держави; 

- забезпеченні цивілізованих засад конкуренції; 

- механізмах взаємодії суспільства та економіки; 
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- понятті та видах добровільних об'єднань; 

- загальних принципах управління в добровільних об'єднаннях; 

- управлінні в громадських об'єднаннях; 

- управлінні в суспільно-господарських об'єднаннях; 

- управлінні в господарських товариствах, що мають на меті отримання 

прибутку; 

- управлінні в релігійних об'єднаннях. 
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ЧАСТИНА 3.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування 

Тема 2. Публічна сфера як єдність економічної, соціальної та політичної сфер 

Семінар 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування. 

Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної сфер 

 

Методи контролю: усне та письмове опитування, письмове індивідуальне 

тестування, спостереження за участю в дискусії, оцінювання доповіді 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення 

теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

2. Самостійно опрацюйте питання: 

1. Охарактеризуйте основні підходи до розуміння публічного 

адміністрування. 

2. Наведіть основні віхи еволюції публічного адміністрування. 

3. Що є предметною сферою публічного адміністрування? 

4. Що включається до методологічної основи дослідження публічного 

адміністрування? 

5. Яким чином співвідносяться управління та адміністрування? 

6. Охарактеризуйте публічне адміністрування як напрям наукових 

досліджень. 

7. Розкрийте сутність публічного адміністрування як сукупності знань. 

8. Наведіть характеристику публічного адміністрування як сфери 

діяльності. 

9. Розкрийте зміст публічного адміністрування як навчальної дисципліни. 

10. Що виступає джерелами ідей управління суспільством і країною? 

11. Яким чином здійснювалося формування та розвивалися теорії управління 

суспільством і країною? 

12. Охарактеризуйте основні теорії та школи управління суспільством і 

країною другої половини XX століття. 

13. Назвіть характерні риси японського варіанту людських стосунків. 

14. Розкрийте сутність соціально-інженерного та гуманітарного підходів. 

15. У чому полягає зміст концепції раціонального вибору та «нового 

менеджеризму»? 

16. Охарактеризуйте публічне управління в контексті неокласичної теорії. 

3. Підготуйтеся до письмового опитування. 
4. Підготуйте доповідь та її презентацію на одну з тем:  

1. Обґрунтуйте взаємозв'язок економічної науки, соціології та політології. 
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2. Яким чином співвідносяться економіка та політична економія? 

3. Які головні особливості поведінки людей у економічній та політичній 

сферах? 

4. Поясніть взаємодію у соціальній сфері суспільства: публічного 

адміністрування та людини; публічного адміністрування та колективу; 

публічного адміністрування та суспільства. 

5. Як діють ринкові принципи у політичній сфері? 

Охарактеризуйте сутність публічної сфери і публічної політики 

5.  Заповніть таблицю: 

Школа управління Основні ідеї Представники 

   

 

Список рекомендованої літератури 

 

1-4, 7, 9, 12, 15-17, 21, 24, 26, 29-31, 37, 46-49, 75, 81, 84, 88-90, 95 

 

 

Тема 3. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного 

адміністрування 

Тема 4. Публічне адміністрування та влада 
 

Семінар 2.   Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей 

публічного адміністрування. Публічне адміністрування та влада 

 

Методи контролю: усне та письмове опитування, письмове індивідуальне 

тестування, спостереження за участю в дискусії, оцінювання доповіді 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

2. Самостійно опрацюйте питання: 

1. Охарактеризуйте основні етапи формування та еволюції громадянського 

суспільства. 

2. Проаналізуйте сутнісні характеристики громадянського суспільства. 

3. Обґрунтуйте місце і роль громадських організацій у публічному 

адмініструванні. 

4. Розкрийте сутність громадянського суспільства як сфери формування 

єдиного комплексу цінностей та відносин. 

5. У чому проявляється автономність і органічна єдність громадянського 

суспільства та держави? 

6. Розкрийте сутність феномену влади. 

7. Яким чином співвідносяться публічна влада та публічне 

адміністрування? 
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8. Чому влада виступає основним засобом публічного адміністрування? 

9. Що являє собою механізм взаємодії влади та публічного 

адміністрування? 

10. Охарактеризуйте державу як суб'єкта політичної влади. 

11. Розкрийте зміст економічної влади. 

12. У чому полягає взаємозв'язок і взаємозалежність політичної та 

економічної влади? 

13. Охарактеризуйте зміст та сутність лобізму. 

3. Підготуйтеся до письмового опитування. 

4. Підготуйте доповідь та її презентацію на одну з тем: 

1. Громадянське суспільство як сфера формування єдиного комплексу 

цінностей та відносин. 

2. Автономність і органічна єдність громадянського суспільства та держави. 

5. Завдання. Виписати зі словників або інших літературних джерел (із 

обов’язковим посиланням на авторів) по три визначення понять «влада», 

«політична влада», «держава», «економічна влада». 

  

Список рекомендованої літератури 

1, 2, 3, 6, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 25, 29, 39, 40, 42, 46, 48, 49, 65, 75, 76, 80, 81, 

84, 93, 94, 95, 101 

 

 

Тема 5. Публічне адміністрування на місцевому рівні 

 

Семінар 3. «Публічне адміністрування на місцевому рівні» 

 

Методи контролю: усне опитування, письмове індивідуальне тестування, 

спостереження за участю в дискусії, оцінювання доповіді 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення 

теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

2. Самостійно опрацюйте питання: 

1. Охарактеризуйте поняття муніципальної публічної влади і місцевого 

самоврядування. 

2. Розкрийте сутність місцевого самоврядування як демократичної основи 

управління в державі. 

3. Назвіть основні фактори формування місцевого самоврядування. 

4. У чому полягає роль місцевого самоврядування в процесі децентралізації 

влади та публічного адміністрування? 

5. Які основні сфери управління та компетенції місцевого самоврядування? 

6. Наведіть характеристику представницьких та виконавчих органів 

місцевого самоврядування. 

7. Охарактеризуйте статус посадових осіб місцевого самоврядування. 
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8. Які є інститути безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні? 

9. У чому полягає сутність та роль виборів органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування? 

10. Що таке місцевий референдум? 

11. У чому полягає сутність загальних зборів громадян? 

12. Розкрийте сутність та роль органів самоорганізації населення. 

13. Якими нормативно-правовими актами визначено правовий статус органів 

місцевого самоврядування в Україні? 

3. Підготуйте доповідь та її презентацію на одну з тем: 

1. Що потрібно розуміти під поняттям «територіальна громада»? 

2. Чи оптимальними, на Вашу думку, є розподіл повноважень між 

місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування 

в Україні? Свою позицію обґрунтуйте. 

4. Проаналізуйте кейс та підготуйтеся до його обговорення. 

 

Список рекомендованої літератури 

3-5, 12, 15-17, 21, 24, 25, 31, 35, 41, 43, 45, 52, 53, 63, 64, 66, 72, 73, 79, 95, 

98, 99. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

Тема 6.  Закони та принципи публічного адміністрування.  

Тема 7. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень 

 

Семінар 4. «Закони та принципи публічного адміністрування. Публічне 

адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання 

управлінських рішень» 

 

Методи контролю: усне та письмове опитування,  спостереження за 

участю в дискусії, оцінювання доповіді 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення 

теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

2. Самостійно опрацюйте питання: 

1. Обґрунтуйте, чому управління суспільством є головним призначенням 

публічного адміністрування? 

2. Поясність сутність загального закону соціального управління – 

залежності управляючого впливу від стану системи та зовнішнього 

середовища. 

3. Розкрийте зміст закону необхідності посилення регулювання та 

управління суспільними процесами. 
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4. У чому полягає сутність закону розмежування центрів влади та 

управління? 

5. Поясність зміст закону централізації та децентралізації влади. 

6. Розкрийте сутність закону системності організації та саморозвитку 

системи публічного адміністрування. 

7. Які основні загальносистемні методологічні принципи публічного 

адміністрування? 

8. Охарактеризуйте принципи, що регулюють адміністрування як 

соціально-політичний, соціально-економічний та соціально-культурний 

процеси. 

9. Яким чином застосовуються принципи публічного адміністрування? 

3. Підготуйте доповідь та її презентацію на одну з тем: 

1. Дайте характеристику управління як визначальної функції публічного 

адміністрування. 

2. Розкрийте сутність управлінського рішення як наукової категорії. 

3. У чому полягає пріоритетність політичного вибору цінностей та цілей? 

4. Чому визначення цінностей та цілей є визначальною ланкою прийняття 

управлінських рішень? 

5. Яка роль конкуренції в процесі прийняття рішень? 

6. Яким чином будуються взаємовідносини суб'єкта та об'єкта прийняття 

рішень? 

7. Яка послідовність етапів прийняття рішень? 

8. Яким чином відбувається динаміка виконання рішень? 

9. Вкажіть сутнісні характеристики оптимального управлінського рішення. 

 4. Проаналізуйте кейс та підготуйтеся до його обговорення. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

3, 4, 15-18, 21, 24, 25, 31, 44, 50, 75, 84, 95, 100. 

 

Тема 8. Організація системи публічного адміністрування 

 

Семінар 5. Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування. 

Бюрократія та антикорупційна діяльність в системі публічного 

адміністрування. Результативність та ефективність публічного 

адміністрування 

 

Методи контролю: усне та письмове опитування, спостереження за участю 

в дискусії, оцінювання доповіді 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення 

теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

2. Самостійно опрацюйте питання: 
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1. Яка структура механізму та органів публічного адміністрування? 

2. Проведіть типологізацію органів публічного адміністрування. 

3. Назвіть принципи організації діяльності органів публічного 

адміністрування. 

4. У чому полягає територіально-адміністративний аспект публічного 

адміністрування? 

5. Які шляхи вирішення проблеми вибору найкращої форми правління? 

6. Охарактеризуйте методи публічного адміністрування. 

7. Яким чином застосовуються демократичні методи? 

8. Дайте характеристику стилів публічного адміністрування. 

9. Охарактеризуйте бюрократію як наукову категорію. 

10. Розкрийте сутність теорії бюрократії М.Вебера. 

11. Дайте характеристику сучасних підходів в оцінюванні бюрократії. 

12. Які основні ознаки та атрибути бюрократії? 

13. Обґрунтуйте, чи відбувається політизація вищого чиновництва в 

сучасній Україні? 

14. Що таке публічна служба? 

15. Розкрийте сутність понять корупції та корупційних дій. 

16. Яка нормативно-правова база антикорупційної діяльності в Україні? 

17. Які є зони «підвищеного» ризику проявів корупції? 

18. Охарактеризуйте фактори запобігання проявам корупції: політичні, 

нормативно-правові, організаційні, економічні, кадрові, морально-

психологічні. 

19. Розкрийте сутність понять результативності та ефективності публічного 

адміністрування. 

20. Назвіть фактори результативності та ефективності публічного 

адміністрування. 

21. Яким чином здійснюється вимір продуктивності, результативності та 

ефективності публічного адміністрування? 

22. Які критерії результативності та ефективності публічного 

адміністрування? 

23. Сформулюйте фактори підвищення ефективності публічного 

адміністрування. 

24. Що таке контрактна система та неокорпоративізм? 

2.  Проаналізуйте кейс та підготуйтеся до його обговорення 

3.  Завдання. Порівняйте мету і засоби управління при демократичному, 

авторитарному і тоталітарному політичному режимі за допомогою такої таблиці:  

Вид політичного режиму Мета управління Засоби управління 

Демократичний 

Авторитарний 

Тоталітарний 

  

 

Список рекомендованої літератури 

3, 4, 12, 13, 15-17, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 41, 49, 50, 55, 58, 68-71, 

72, 75, 77, 81, 82, 83, 84, 87, 91.95. 
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Тема 9. Публічне адміністрування в соціальній та економічній сферах 

 

Семінар 6. «Публічне адміністрування в соціальній та економічній сферах» 

 

Методи контролю: усне та письмове опитування,  спостереження за 

участю в дискусії 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення 

теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

2. Самостійно опрацюйте питання: 

1. Яким чином формуються підходи до соціальної політики держави? 

2. Поясність роль держави як гаранта соціальної спрямованості ринкової 

економіки. 

3. Яка роль публічного адміністрування в забезпеченні населення 

суспільними благами? 

4. Які основні види соціальної допомоги держави? 

5. Чому відбувається зростання ролі позаекономічних факторів у 

соціальній сфері? 

6. Яким чином здійснюється публічне адміністрування у сфері науки, 

культури та мистецтва? 

7. Обґрунтуйте необхідність забезпечення державою соціальної безпеки 

людини, громадянина та населення. 

8. Охарактеризуйте заходи забезпечення державою безпеки прав та 

інтересів споживачів. 

9. Назвіть принципи оцінювання ефективності реалізації соціальної 

політики. 

10. Охарактеризуйте основні напрями формування та розвитку сучасної 

економічної системи. 

11. Які основні ознаки ринкової соціально орієнтованої економіки? 

12. Яким чином відбувається перехід від економіки індустріального типу 

до постіндустріальної економіки? 

13. Назвіть основні характеристики сучасної економічної системи. 

14. Розкрийте сутність основних напрямів державного регулювання 

економіки.  

15. Що виступає керуючою системою в період криз і спадів? 

16. Наведіть загальну характеристику взаємовідносин суспільства та 

економіки. 

17. Які основні етапи формування та еволюції публічного адміністрування 

у сфері економіки? 

18. Охарактеризуйте роль держави як гаранта забезпечення умов для 

підприємницької діяльності. 

19. Які нові тенденції у взаємовідносинах суспільства та бізнесу? 

20. Яким чином здійснюється управління власністю в умовах 
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демократичної, правової держави? 

21. Дайте характеристику нормативно-правового забезпечення 

конкурентного середовища. 

22. У чому полягає сутність та роль антимонопольної діяльності держави? 

23. Як забезпечуються цивілізовані засади конкуренції в Україні? 

24. Які існують механізми взаємодії суспільства та економіки? 

3. Підготуйтеся до письмового опитування. 

4. Проаналізуйте кейс та підготуйтеся до його обговорення. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

7-9, 10, 15-17, 22, 23, 25, 26,30, 33, 38, 47, 51, 54, 56, 57, 59-61, 65, 66, 67, 74, 75, 

78, 85, 88-90, 92, 95-97. 
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