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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 Предметом публічного адміністрування є процес досягнення 

національних цілей та інтересів через організацію діяльності суб’єктів 

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

органів місцевого самоврядування. 

 Мета вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з 

питань публічного адміністрування та набуття практичних знань і навичок 

щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в 

управлінні суб’єктами публічної сфери; набуття умінь та формування 

компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень 

керівника суб’єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

• Основними завдання, які мають бути вирішені у процесі 

викладання дисципліни є: 

• узагальнення теоретичних засад у сфері публічного 

адміністрування, розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції; 

• визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного 

адміністрування; 

• опанування основами методології, технологіями публічного 

адміністрування; 

• За результатами вивчення дисципліни студенти мають знати: 

• предметну сферу і методологічну основу публічного 

адміністрування; 

• перспективні наукові напрями розвитку публічного 

адміністрування; 

• технології та процедури формування цілей публічного 

адміністрування; 

• закони, принципи та механізми публічного адміністрування; 
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• засади, механізми, органи, методи та стилі публічного 

адміністрування 

• основні засади публічного адміністрування в соціальній та 

економічній сферах; 

• особливості публічного адміністрування в добровільних 

об’єднаннях; 

• особливості відповідальності суб’єктів публічного адміністрування 

за правопорушення у цій сфері. 

• Студенти повинні вміти: 

• підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження 

тощо), пропозиції, рекомендації (проекти) для суб’єкта публічного 

адміністрування щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів 

управлінських рішень на основі результатів системного аналізу суспільно-

політичного та соціально-економічного стану розвитку сфери управління 

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

• визначати технологію управління суб’єктом публічної сфери, що є 

раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та використовуваними 

ресурсами, з урахуванням особливостей цього суб’єкта; 

• визначити процедури та основний зміст кожного етапу вироблення 

та впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, виконавців 

і вартості; 

• 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 результативності та 

ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних 

змін; 
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• Для вирішення завдань, передбачених програмою, визначені такі 

методи активного навчання: проблемні лекції, семінари і тематичні дискусії, 

імітаційні вправи, аналіз ситуацій. 

• Основними організаційними формами вивчення дисципліни 

«Публічне адміністрування» є лекції, семінарські заняття, виконання 

індивідуальних завдань, самостійна робота та контрольні заходи – колоквіум, 

контрольна робота (для студентів заочної форми навчання), залік. 

• Для засвоєння слухачами навчального матеріалу дисципліни можуть 

використовуватися самостійні завдання: підготовка рефератів, виконання 

графічних робіт (побудова схем організаційної структури управління, схем 

відносин між ланками організаційної структури; побудова структури певного 

державного органу тощо); індивідуальне виконання навчальних завдань, які 

за змістом наближені до попередньої професійної діяльності тощо. 

• Самостійна робота є невід’ємною частиною навчального процесу і має 

на меті сприяти засвоєнню навчального матеріалу та формуванню 

правосвідомості, навичок цілеспрямованої організаційної роботи, роботи з 

нормативними актами та літературними джерелами, вмінню на їх основі 

аналізувати та вирішувати проблемні питання і робити власні висновки та 

обґрунтування як теоретичного, так і практичного характеру. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

«ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 
№ п\п Назви змістового модуля та тем 
Змістовний модуль 1. Публічне адміністрування як системне явище в 

суспільстві 
Тема 1.  
 

Предмет і методологічна основа публічного адміністрування. 

Тема 2.  Основні теорії управління суспільством. 
Тема 3.  
 

Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної 
сфер. 

Тема 4.  
 

Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей 
публічного адміністрування. 

Тема 5.  Публічне адміністрування та влада. 
Тема 6.  
 

Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада. 

Тема 7.  Закони та принципи публічного адміністрування. 
Змістовний модуль 2. Організація діяльності публічного адміністрування. 
Тема 8.  Цінності та «дерево цілей» публічного адміністрування.  
Тема 9.  Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування. 
Тема 10. Бюрократія в системі публічного адміністрування 
Тема 11.  Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування. 
Тема 12. Результативність та ефективність публічного адміністрування. 
Змістовний модуль 3. Публічне адміністрування в соціальній та 
економічній сферах. 
Тема 13. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері. 
Тема 14 Публічне адміністрування та економіка 
Тема 15.  
 

Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері 
економіки. 

Тема 16. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних 
об’єднаннях. 

Тема 17.  
 

Відповідальність у публічному адмініструванні. 

Разом  годин: 90 
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Зміст дисципліни 
« ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

 
Змістовий модуль 1. Публічне управління як системне явище в 

суспільстві 
Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного управління 
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. 

 Література: [ 6,9,27,25,24,4]. 
 
Тема 2. Основні теорії управління суспільством 
Джерела ідей управління суспільством і країною. Формування та 

розвиток теорій управління суспільством і країною. 
Основні теорії та школи управління суспільством і країною другої 

половини XX століття. Японський варіант людських відносин. Соціально-
інженерний та гуманітарний підходи. Концепція раціонального вибору та 
«новий менеджеризм».  

 
 Література: [3,6,7,14,25,30,8,10] 

 
Тема 3. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та 

політичної сфер 
Взаємозв’язок економічної науки, соціології та політології. 

Співвідношення економіки та політичної економії. Особливості поведінки 
людей в економічній та політичній сферах. Соціальна сфера: публічне 
адміністрування та людина; публічне адміністрування та колектив; публічне 
адміністрування та суспільство. Дія ринкових принципів у політичній сфері. 
Публічна сфера і публічна політика. 

Література [12, 13,43,50 ]. 
 
Тема 4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей 

публічного управління 
Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства. 

Сутнісні характеристики громадянського суспільства. Місце і роль 
громадських організацій у публічному адмініструванні. Громадянське 
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суспільство як сфера формування єдиного комплексу цінностей та відносин. 
Автономність і органічна єдність громадського суспільства та держави. 

 Література [ 4,6,12,13,17,18, 48,50]. 
 
Тема 5. Публічне управління та влада 
 Феномен влади. Публічна влада та публічне адміністрування. Влада як 

основний засіб публічного адміністрування. Механізм взаємодії влади та 
публічного адміністрування. Держава як суб’єкт політичної влади. 
Економічна влада. Взаємозв’язок і взаємозалежність політичної та 
економічної влади. Лобізм. 

 Література [ 4,6,12,13,17,18, 28,30]. 
 
Тема 6. Публічне адміністрування та муніципальна публічна 

влада. 
Поняття муніципальної публічної влади і місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування – демократична основа управління в державі. 
Основні фактори формування місцевого самоврядування. Роль місцевого 
самоврядування в контексті децентралізації влади та публічного 
адміністрування. 

Сфери управління та компетенції місцевого самоврядування. Посадові 
особи місцевого самоврядування. 

Інститути безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні.  
 Література [ 4,6,12,13,17,18, 28,30]. 
 
Тема 7. 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. Закон системності організації та саморозвитку системи 
публічного адміністрування. 

 Загальносистемні методологічні принципи публічного 
адміністрування. Принципи, що регулюють адміністрування як соціально-
політичний, соціально-економічний та соціально-культурний процеси. 
Застосування принципів публічного адміністрування.  

 Література [2, 8,10, 13, 17, 22, 30,20]. 
 
 
Змістовнй модуль II. Організація публічного адміністрування. 
Тема 8. Цінності та «дерево цілей» публічного адміністрування 
 Цінності та цілі суспільства і держави. Формування «дерева цілей». 

Юридичне забезпечення цілей публічного адміністрування. 
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 Фактори, що визначають складність інституту публічного 
адміністрування. Нові тенденції в системі публічного адміністрування.  

 Література: [12,13,30,20]. 
 
Тема 9. Механізми, органи, методи та стилі публічного 

адміністрування 
 Структура механізму та органів публічного адміністрування. 

Принципи організації діяльності органів публічного адміністрування. 
Принципи організації діяльності органів публічного адміністрування. 
Територіально-адміністративний аспект публічного адміністрування. 

 Проблеми вибору найкращої форми правління. 
 Методи публічного адміністрування. Стиль публічного 

адміністрування. 
 Література: [30, 8, 14, 27, 12, 28]. 

 
 
Тема 10. Бюрократія в системі публічного адміністрування. 
Бюрократія як наукова категорія. Теорія бюрократії Вебера. Сучасні 

підходи в оцінюванні бюрократії. Основні ознаки та атрибути бюрократії. 
Політизація вищого чиновництва. 
Публічна служба. 

Література: [28, 17, 14, 27, 12]. 
 
 
Тема 11. Антикорупційна діяльність у сфері публічного 

адміністрування 
 Поняття корупції та корупційних дій. Нормативно-правова база 

антикорупційної діяльності. Зони «підвищеного» ризику проявів корупції. 
 Чинники запобігання проявам корупції: політичний, нормативно-

правовий чинник, організаційний, економічний, кадровий, морально-
психологічний. 

 Література: [15,22,27,33,24,15]. 
 
Тема 12. Результативність та ефективність публічного 

адміністрування 
 Поняття результативності та ефективності публічного 

адміністрування. Фактори результативності та ефективності публічного 
адміністрування. 

 Вимір продуктивності, результативності та ефективності публічного 
адміністрування. Критерії результативності та ефективності публічного 
адміністрування. 

 Фактори підвищення ефективності публічного адміністрування. 
Контрактна система та неокорпоративізм. 

 Література: [33,24,15,30,6]. 
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Змістовний модуль III. Публічне управління в соціальній та 
економічній сферах 

Тема 13. Основні засади публічного адміністрування в соціальній 
сфері 

 Формування підходів до соціальної політики. Держава як гарант 
соціальної спрямованості ринкової економіки. Публічне адміністрування в 
забезпеченні населення суспільними благами. 

 Основні види соціальної допомоги держави. Зростання ролі 
позаекономічних факторів.  

 Публічне адміністрування в сфері науки, культури та мистецтва. 
Забезпечення державою соціальної безпеки людини, громадянина та 
населення. Забезпечення державою безпеки прав і інтересів споживачів. 

 Принципи оцінки ефективності реалізації соціальної політики. 
 Література: [7,21,17,20,4,32] 

 
Тема 14. Публічне адміністрування та економіка. 
Основні напрями формування та розвитку сучасної економічної 

системи. 
Основні ознаки ринкової соціально орієнтованої економіки. Від 

економіки індустріального типу до постіндустріальної економіки. Основні 
характеристики сучасної економічної системи. 

Основні напрями державного регулювання економікою. Керуюча 
система в період криз і спадів. 

Література: [7,21,17,20,4,32] 
 
Тема 15. Найважливіші функції публічного адміністрування у 

сфері економіки 
 Загальна характеристика взаємовідносин суспільства та економіки. 

Етапи формування та еволюції публічного адміністрування в сфері 
економіки. 

 Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької діяльності. 
Нові тенденції у взаємовідносинах суспільства та бізнесу. 

 Управління власністю в умовах демократичної, правової держави. 
Законодавче та нормативно-правове забезпечення конкурентного 
середовища. 

 Механізми взаємодії суспільства та економіки. 
 Література: [ 3,26,8,20,14,29] 

 
Тема 16. Корпоративна влада та публічне адміністрування в 

добровільних об’єднаннях  
 Поняття та види добровільних об’єднань. Загальні принципи 

управління в добровільних об’єднаннях. Управління в громадських 
об’єднаннях. Управління в суспільно-господарських об’єднаннях. 
Управління в господарських товариствах, що мають на меті отримання 
прибутку. Управління в релігійних об’єднаннях. 
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 Література:[ 4,5,1,29,14,16,30] 
 
Тема 17. Відповідальність у публічному адмініструванні 
 Правопорушення та відповідальність. Відповідальність органів 

державної влади та місцевого самоврядування, державних і комунальних 
підприємств, установ і організацій, посадових осіб за правопорушення у 
сфері публічного управління. 

 Відповідальність недержавних органів і осіб, які не знаходяться на 
державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування, за 
правопорушення у сфері публічного управління. 

 Правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної 
публічної діяльності. 

 Література: [ 2,7, 13, 16, 30, 31] 
 
 
 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  
 З ДИСЦИПЛІНИ 

“ ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 
1.Публічне адміністрування як напрям наукових досліджень, 

сукупність знань, сфера діяльності та навчальна дисципліна. 
2.Формування та розвиток теорій управління суспільством і країною. 
3.Публічне адміністрування в контексті неокласичної теорії. 
4.Влада як основний засіб політичного управління. 
5.Політична влада в Україні: риси та особливості. 
6.Форми державного правління та державного устрою. 
7.Лобізм у політиці. 
8.Місцеве самоврядування – демократична основа управління в 

державі.  
9. Європейська Хартія та основні принципи місцевого самоврядування. 
10.Загальносистемні методологічні принципи публічного 

адміністрування. 
11.Управління як визначальна функція адміністрування. 
12.Взаємовідношення суб’єкта та об’єкта прийняття рішень. 
13.Цінності та цілі суспільства і держави. 
14.Нові тенденції в системі публічного адміністрування. 
15.Проблеми вибору найкращої форми правління. 
16. Стиль публічного адміністрування. 
17. Політизація вищого чиновництва. 
18.Зони «підвищеного» ризику проявів корупції. 
19.Критерії результативності та ефективності публічного 
адміністрування. 
20. Основні види соціальної допомоги держави. 
21. Принципи оцінки ефективності реалізації соціальної політики. 
22. Напрями державного регулювання економікою. 
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23. Антимонопольна діяльність. Забезпечення цивілізованих засад 
конкуренції. 

24. Правопорушення та відповідальність. 
25. Правопорушення та відповідальність при здійсненні політичної 

діяльності. 
26.Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької 

діяльності. 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1.Еволюція публічного адміністрування. 
2.Методологічна основа публічного адміністрування. 
3.Джерела ідей управління суспільством і країною. 
4.Основні теорії та школи управління суспільством і країною другої 

половини XX століття. 
5.Японський варіант людських відносин. 
6.Концепція раціонального вибору та «новий менеджеризм». 
7.Взаємозв’язок економічної науки, соціології та політології.  
8.Особливості поведінки людей в економічній та політичній сферах. 
9.Дія ринкових принципів у сфері публічного адміністрування. 
10.Влада як основний засіб публічного адміністрування. 
11.Держава як суб’єкт політичної влади. 
12.Взаємозв’язок і взаємозалежність політичної та економічної влади. 
13.Основні фактори формування місцевого самоврядування. 
14.Роль місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади та 

публічного адміністрування. 
15.Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування. 
16.Закон розмежування центрів влади та управління. 
17.Закон централізації та децентралізації влади. 
18.Застосування принципів публічного адміністрування. 
19. Управлінське рішення як наукова категорія. 
20.Пріоритетність публічного вибору цінностей та цілей. 
21.Роль конкуренції у процесі прийняття рішень. 
22.Послідовність етапів прийняття рішень. 
23.Динаміка виконання рішень. 
24.Юридичне забезпечення цілей публічного адміністрування. 
25.Структура механізму та органів публічного адміністрування. 
26.Типологізація органів публічного управління. 
27.Принципи організації діяльності органів публічного 

адміністрування. 
28.Територіально-адміністративний аспект публічного 

адміністрування. 
29.Методи публічного адміністрування. 
30.Бюрократія як наукова категорія. 
31.Теорія бюрократії М.Вебера. 
32.Сучасні підходи в оцінці бюрократії. 
33.Основні ознаки та атрибути бюрократії. 
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34.Поняття корупції та корупційних дій. 
35.Нормативно-правова база антикорупційної діяльності.. 
36.Чинники запобігання проявам корупції. 
37.Поняття результативності та ефективності публічного 

адміністрування. 
38.Фактори результативності та ефективності публічного 

адміністрування. 
39.Вимір продуктивності, результативності та ефективності публічного 

адміністрування. 
40.Фактори підвищення ефективності публічного адміністрування. 
41.Контрактна система та неокорпоративізм. 
42.Формування підходів до соціальної політики. 
43. Публічне адміністрування в забезпеченні населення суспільними 

благами. 
44.Публічне адміністрування сфері науки, культури та мистецтва. 
45.Забезпечення державою соціальної безпеки людини, громадянина та 

населення. 
46.Забезпечення державою безпеки прав і інтересів споживачів. 
47.Основні напрями формування та розвитку сучасної економічної 

системи. 
48.Основні ознаки ринкової соціально орієнтованої економіки. 
49.Керуюча система в період криз і спадів. 
50.Характеристика взаємовідносин суспільства та економіки. 
51.Етапи формування та еволюції публічного адміністрування в сфері 

економіки. 
52.Нові тенденції у взаємовідносинах суспільства та бізнесу. 
53.Управління власністю в умовах демократичної, правової держави. 
54.Законодавче та нормативно-правове забезпечення конкурентного 

середовища. 
55. Забезпечення цивілізованих засад конкуренції. 
56.Механізми взаємодії суспільства та економіки. 
57.Поняття та види добровільних об’єднань. 
58.Загальні принципи управління в добровільних об’єднаннях. 
59.Управління в громадських об’єднаннях. 
60.Управління в господарських товариствах, що мають на меті 

отримання прибутку. 
61.Відповідальність органів державної влади та місцевого 

самоврядування за правопорушення у сфері публічного адміністрування. 
62.Відповідальність недержавних організацій за правопорушення у 

сфері публічного адміністрування. 
63.Сутність і функції державного управління. 
64. Особливості державного управління. 
65. Основні принципи регіонального самоврядування. 
 66. Економічна влада. 
67.Посадові особи місцевого самоврядування 
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68.Вибори органів місцевого самоврядування. 
69.Загальний закон соціального управління. 
70.Закон розмежування центрів влади та управління. 
71.Принципи, що регулюють адміністрування як соціально-політичний, 

соціально-економічний процеси. 
72.Пріоритетність публічного вибору цінностей та цілей. 
73.Динаміка виконання рішень. 
74.Територіально-адміністративний аспект публічного 

адміністрування. 
75. Стиль публічного адміністрування. 
76.Політизація вищого чиновництва. 
77.Критерії результативності та ефективності публічного 

адміністрування. 
78.Публічне адміністрування в забезпеченні населення суспільними 

благами. 
79.Забезпечення державою соціальної безпеки людини, громадянина та 

населення. 
80.Основні напрями державного регулювання економікою. 
81. Нові тенденції у взаємовідносинах суспільства та бізнесу. 
82.Управління в релігійних об’єднаннях. 
 83.Політична влада в Україні: риси та особливості. 
 84.Загальносистемні методологічні принципи публічного 

адміністрування. 
 85.Управління як визначальна функція адміністрування. 
 86.Взаємовідношення суб’єкта та об’єкта прийняття рішень. 
 87.Цінності та цілі суспільства і держави. 
 88.Нові тенденції в системі публічного адміністрування. 
 89.Проблеми вибору найкращої форми правління. 
 90.Закони, принципи та механізми публічного адміністрування; 
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