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Вивчення дисципліни дає можливість набуття знань щодо впливу держави на стан і розвиток 
суспільних процесів, свідомість, поведінку та діяльність особи і громадянина з метою досягнення 
цілей та реалізації функцій держави, які відображені у Конституції та законодавчих актах, шляхом 
запровадження державної політики, виробленої політичною системою та законодавчо закріпленої, 
через діяльність органів державної влади, наділених необхідною компетенцією, а також набуття 
навичок аналізу та оцінювання соціально-економічних процесів і явищ у суспільному середовищі та 
здійсненні професійної діяльності. Сучасний стан державного управління та адміністрування 
обумовлює необхідність поглибленого вивчення процесів державного управління, як складний 
процес до якого залучаються державні і громадські інституції, а також оволодіти вмінням реалізува-
ти завдання та функції професійної діяльності на основі базових принципів державного управління 
та управлінських технологій.

Вивчення навчальної дисципліни є теоретичні, методологічні та практичні основи стратегічного 
управління та адміністрування публічної сфери, що являються основними складовими для досягнен-
ня цілей розвитку держави, громади, суб’єктів публічної сфери: органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, суб’єктів громадянського суспільства, громадських організацій; підпри-
ємств, установ і організацій різних форм власності.

Метою викладання навчальної дисципліни «Публічне управління та адміністрування» є формуван-
ня системи теоретичних знань про сутність і зміст поняття публічного управління та адмініструван-
ня, набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування суб’єктами публічної сфери законодав-
ства, нормативних актів, засад та процедур в публічному управлінні; вивчення методів та техноло-
гій в публічному управлінні та адмініструванні, здобуття вмінь та формування компетенцій, які 
необхідні для виконання функціональних обов’язків та реалізації повноважень фахівця суб’єкта 
публічного управління та адміністрування, в тому числі для органів державної влади і місцевого 
самоврядування. Основними цілями вивчення дисципліни «Публічне управління та адмініструван-
ня» є формування таких знань: теоретичних та методологічних основ публічного управління та 
адміністрування;  вивчення сутності, законів, принципів і механізмів публічного управління та 
адміністрування; особливості сучасного стану функціонування системи органів публічної адміні-
страції; опанування основами методології, технологіями та процедурами публічного адмініструван-
ня; розуміння системи публічного управління та адміністрування, принципів її організації; набуття 
навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення результативної та ефективної діяль-
ності суб’єктів публічної сфери.

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідер-
ства.
ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації. 
ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах 
діяльності організації.
ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 
етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

2

3



4 кредити ECTS / 120 академічних годин

SYLLABUS

Кредити ECTS

Структура дисципліни

5

6

Тема 1. Предмет і методо-
логічна основа публічного 
адміністрування.

Тема 2. Основні теорії 
управління суспільством

Тема 4. Громадянське 
суспільство як суб’єкт 
формування цілей публіч-
ного адміністрування.

Змістовий розділ 1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 
ЯК СИСТЕМНЕ ЯВИЩЕ В СУСПІЛЬСТВІ

Змістовий розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

7 2 2

2

41 8 6

7 2 1 4 8 8
Тема 3. Публічна сфера – 
єдність економічної, 
соціальної та політичної 
сфер. 9 2 1 6 8 8

7 2 1 4 8 8

7 2 1 4 10 8

7 2 2

2

1 4 10 8

9 2 1 6 8 8

9 2 1 6 10 8

62 16 8 4 438 70 62

9 2 1 6 6 6

9 2 21 6 10 8

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

7

Тема 5. Місцеве самовря-
дування та муніципальна 
публічна влада.

Тема 6. Місцеве самовря-
дування та муніципальна 
публічна влада.

Тема 7. Методологічні 
особливості публічного 
управління та адміністру-
вання.

Тема 9. Функціональ-
но-технологічні особли-
вості публічного управлін-
ня та адміністрування.

Тема 10. Механізми, 
органи, методи та стилі 
публічного управління та 
адміністрування

Тема 8. Публічне адміні-
стрування як процес 
вироблення, прийняття та 
виконання управлінських 
рішень.

Разом за змістовим 
розділом 1
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1.Які поняття є ключовими для розуміння сутності та особливостей публічного управління та 
адміністрування?
2. Охарактеризуйте поняття «держава» та «публічна влада».
3. Надайте відомі Вам визначення поняття «публічне управління».
4. Надайте визначення публічного управління, виходячи з властивості цілеспрямованості.
5. Охарактеризуйте публічне управління та адміністрування з погляду системного підходу. 

Перелік вибіркових завдань8

Структура дисципліни6

Тема 11. Особливості 
оновлення публічного 
управління та адміністру-
вання.

Тема 12. Бюрократія та 
антикорупційна діяльність 
у сфері публічного 
адміністрування

Тема 13. Результативність 
та ефективність публічного 
управління та адміністру-
вання

10 2 71 8 8

10 2 1 7 10 8

10 2 1 7 8 8

10 2 1 7 8 8

58 16

2

6 40 50 46

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

7

Тема 14. Основні засади 
публічного адмініструван-
ня в соціальній сфері та 
відповідальність у публіч-
ному управлінні.

Разом за змістовим 
розділом 2

120 28 66

22

14 78 120 108Усього

Перелік обов’язкових завдань 
1. Предмет і методологічна основа публічного  адміністрування.
2. Основні теорії управління суспільством.
3. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної сфер.
4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного адміністрування.
5. Система державних органів публічного адміністрування.
6. Методологічні особливості публічного управління та адміністрування.
7. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень.
8. Функціонально-технологічні особливості  публічного управління та адміністрування.
9. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері та відповідальність у публічному 
управлінні.
10. Бюрократія та антикорупційна діяльність у сфері  публічного адміністрування.

Перелік обов’язкових завдань7



1 семестр 8 семестр Так 4 курс Цикл професійної 
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

6. Що являє собою діяльнісна модель публічного управління?
7. Поясніть, чим відрізняється публічне управління від менеджменту.
8.Охарактеризуйте міжрівневу взаємодію у системі публічного управління та адміністрування.
9. Які завдання стоять перед наукою публічного управління та адміністрування у зв’язку з тран-
сформацією його моделі, досягненням необхідного рівня різноманіття системи публічного управ-
ління, забезпеченням випереджаючого управління?

Перелік вибіркових завдань8

8

10 Система оцінювання та вимоги10
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Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-дискусій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до викладачів, 
співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і не 
залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і роботи у 
визначені терміни.

Політика дисципліни12

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується іспитом, визначається як сума балів  за поточну навчальну 
діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) та 
балів за іспит (не менше 24).
Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі іспиту проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни 
і складається здобувачами освіти у період залікової сесії. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 11

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова оцінка у формі іспиту виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 100 
балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf



Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості.  
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Політика дотримання академічної доброчесності14
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Основна (базова): 
Амосов О.Ю. Моделі публічного адміністрування (архетипова парадигма) / О. Ю. Амосов, Н. Л. 
Гавкалова // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів 
наук з державного управління. – Х. : Вид-во "ДокНаукДержУпр". – Спеціальний випуск. – Червень, 
2013. – С. 6–13.
Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : підручник / В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – К. 
: Знання, 2008. – 398 с.
Лазор О.Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч. посіб. / О. Д. Лазор, 
О. Я. Лазор, І. Г. Лазор. – К. : Дакор, 2007. – 312 с.
Менеджмент для публічної влади: навч. посіб. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка. – 
Ніжин : ТОВ "Видавництво "Аспект- Поліграф", 2011. – 360 с.
Алексєєв В. М. Структури публічного управління в Україні: громадівські ради / В. М. Алексєєв. – 
Чернівці : Технодрук, 2014. – 76 с.
Державне управління та державна служба : словник-довідник / за ред. О. Ю. Оболенського. – К. : 
КНЕУ, 2005. – 208 с.
Чернов С. І. Текст лекцій з дисципліни "Публічне адміністрування" (для студентів усіх форм навчан-
ня за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)") / С. І. Чернов; С. О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 
Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 98 с.

Рекомендовані джерела інформації15

Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Політика дисципліни12
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Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.

До зустрічі!

Поради з успішного навчання на курсі16
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