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ВСТУП
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1. Опис навчальної дисципліни
1.1.
Мета
викладання
навчальної
дисципліни
«Публічне
адміністрування»: набуття системних знань про закони, методи, механізми
публічного адміністрування.
1.2.
Основні
завдання
вивчення
дисципліни
«Публічне
адміністрування»
- набуття навичок аналізу та оцінювання соціально-економічних
процесів і явищ у суспільному середовищі та здійсненні професійної
діяльності;
- отримання компетентностей із застосовування і впровадження
нововведень в публічній адміністрації;
- опанування процесом формування управлінського рішення з
урахуванням інтересів зацікавлених сторін в процесі взаємодії.
1.3. Кількість кредитів: 3/5; ЕН/ЕТ-61.
1.4. Загальна кількість годин – 90/150.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Обов’язкова
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
2-й
2-й
Семестр
3-й
3-й
Лекції
16 год.
2/4 год.
Практичні, семінарські зайняття
8 год.
2/2 год.
Лабораторні зайняття
Самостійна робота
36/96 год.
71/135 год.
Індивідуальні завдання
30 год.
5/5

1.6. Заплановані результати навчання
Компетентності
Здатність до аналізу та оцінювання
соціально-економічних процесів і
явищ у суспільному середовищі та
здійсненні професійної діяльності.

Здатність
застосовувати
впроваджувати нововведення
публічній адміністрації

Заплановані результати навчання
Знати:
методологію,
механізми,
закони
публічного адміністрування.
Вміти: Аналізувати отриману інформацію,
готувати
проекти
рішень,
висловлювати
припущення,
здійснювати
контроль
за
виконанням рішень в публічній організації.
Оволодіти:
навичками
використання
стандартних методик і інформаційних систем,
аналізу і розрахунку економічних показників
діяльності організації, підрозділів.

і Знати: сутність економічних відносин як
в важливої складової розвитку суспільства..
чинники і наслідки мега-, макро- та
мезоекономічного розвитку та їх впливу на
діяльність
суб’єктів
господарювання
на
мікроекономічному рівні.
Вміти: здійснювати стратегічне і повсякденне
планування життя; здійснювати організаційне
проектування; планувати роботу, визначити
пріоритети у справах, делегувати повноваження
та відповідальність, аналізувати робочий час;
організовувати процес виконання завдань
відповідно до принципів управління.
Оволодіти:
сучасними
підходами
до
моніторингу і впровадження нововведень в
організації.
Здатність виробляти управлінські Знати: теорію публічного управління, теорію
рішення з урахуванням інтересів держави
і
права,
закони
публічного
зацікавлених сторін в процесі адміністрування
взаємодії
Вміти: обирати оптимальні варіанти співпраці з
суб’єктами
зовнішнього
середовища
з
урахуванням факторів прямої та непрямої дії,
встановлювати та підтримувати взаємовідносини
з іншими організаціями.
Оволодіти:
розподілом
повноважень
в
управлінні підрозділом, розробленням проектів
делегування
повноважень
в
управлінні
організацією,
організовуванням
виконання
функціонально пов’язаних дій та колективних
зусиль членів групи..

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування.
Основні теорії управління суспільством (вступ до дисципліни)
Поняття публічного управління, публічного адміністрування, місцевого
самоврядування. Місце публічного адміністрування в системі влади. Теорії
управління. Менеджмент і публічний менеджмент. Предмет курсу.
Механізми публічного менеджменту. Публічна служба. Еволюція публічного
адміністрування.
Адміністративні,
економічні
методи
публічного
адміністрування.
Тема 2. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та
політичної сфер
Інститути публічної сфери. Закономірності функціонування публічної
сфери. Публічна адміністрація.
Закони публічного менеджменту. Принципи публічного менеджменту.
Громадянське суспільство в системі публічного адміністрування. Етапи
становлення громадянського суспільства. Інститути і знаки громадянського
суспільства. Принципи функціонування громадянського суспільства.
Тема 3. Публічне адміністрування та влада
Поняття влади. Виконавча, законодавча, судова влада. Органи
виконавчої влади. Суб'єкти виконавчої влади. Функції органів влади. Кабінет
міністрів України. Місцеві органи виконавчої влади. Сфера здійснення
виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації та їх функції.
Повноваження місцевих органів виконавчої влади.
Поняття місцевого самоврядування, принципи, система місцевого
самоврядування. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.
Нормотворча, установча, охоронна, контрольна функції місцевого
самоврядування. Англосаксонська модель, модель континентального права.
Тема 4. Закони та принципи публічного адміністрування. Публічне
адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання
управлінських рішень
Управлінська діяльність. Закони публічного адміністрування. Стадії
управлінської діяльності. Етапи підготовки і реалізації державноуправлінських органів. Евристичні, колективні, кількісні методи прийняття
управлінських рішень. Формування критеріїв і вибір оптимальних варіантів
управлінських рішень. Правові, організаційні, організаційно-правові форми
управлінської діяльності.
Тема 5. Механізми та стиль публічного адміністрування
Механізми
публічного
адміністрування,
система
публічного
адміністрування, публічно-управлінські відносини, технологія публічного
адміністрування, форми управлінської діяльності, стиль керівництва, типи

стилів керівництва, риси стилю публічного управління. Основні риси
оптимального стилю керівництва в системі публічного адміністрування.
Тема 6. Результативність та ефективність публічного
адміністрування
Ефективність управління Результативність управління Критерії
ефективності Критерії соціальної ефективності публічного адміністрування
Критерії ефективності організації публічного адміністрування Критерії
ефективності діяльності управлінських органів і посадових осіб Загальна та
спеціальна соціальна ефективність Для систематичного та підсумкового
контролю ефективності
Тема 7. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері
Соціальна політика держави, Моделі соціальної політики держави.
Моделі впливу держави на розвиток соціальної сфери. Принципи соціальної
політики Види соціальної допомоги держави Державна політика в сфері
культури – Засади державної полі тики у сфері культури. Державні соціальні
стандарти. Державні соціальні гарантії. Соціальні норми і нормативи.
Соціальні норми і нормативи.
Тема 8. Основні засади публічного адміністрування в економічній сфері
Економічна політика держави, завдання економічної політики.
Елементи економічної політики Функції публічного адміністрування в
економічній сфері Структурно-галузева політика Інвестиційна політика.
Амортизаційна політика. політика інституційних перетворень. Цінова
політика, Антимонопольно-конкурентна політика, податкова політика,
грошово-кредитна політика, зовнішньоекономічна політика.

3. Структура навчальної дисципліни – 5 кредитів
Назви розділів і тем

Кількість годин
Денна форма
у тому числі
л
п лаб інд.
.

Усь
ого

1

2

Тема 1. Предмет і 10
методологічна
основа публічного
адміністрування.
Основні
теорії
управління
суспільством (вступ
до дисципліни)
Тема 2. Публічна
сфера – єдність
економічної,
соціальної
та
політичної сфер.
Тема 3. Публічне
адміністрування та
влада
Тема 4. Закони та
принципи
публічного
адміністрування.
Тема 5. Механізми
та стиль публічного
адміністрування
Тема
6.
Результативність та
ефективність
публічного
адміністрування
Тема 7. Основні
засади публічного
адміністрування в
соціальній сфері
Тема 8. Основні
засади публічного
адміністрування в
соціальній сфері
Індивідуальна
робота
Усього годин

3

4

5

с.р.

Усь
ого

7

8

6

Заочна форма
у тому числі
л
п
л інд.
а
б.
9
10 1
12
1

с.р.

13

16

2

2

6

22

4/2

18

2

2

14

22

18

18

2

2

14

18

18

2/2

2
18

18

2

14

18
18

16

2

16

2

14

18

18

18

14

6

2

8

2

4

6

30
150

16

16

18

13

30
16

8

30

5
96

150

4/2

2/2

5

135

Структура навчальної дисципліни – 4 кредита
Назви розділів і тем

Кількість годин
Денна форма
у тому числі
л
п лаб інд.
.
3
4
5
6

Усь
ого
1

2

Тема 1. Предмет і 10
методологічна
основа публічного
адміністрування.
Основні
теорії
управління
суспільством (вступ
до дисципліни)
Тема 2. Публічна
сфера – єдність
економічної,
соціальної
та
політичної сфер.
Тема 3. Публічне
адміністрування та
влада
Тема 4. Закони та
принципи
публічного
адміністрування.
Тема 5. Механізми
та стиль публічного
адміністрування
Тема
6.
Результативність та
ефективність
публічного
адміністрування
Тема 7. Основні
засади публічного
адміністрування в
соціальній сфері
Тема 8. Основні
засади публічного
адміністрування в
соціальній сфері
Індивідуальна
робота
Усього годин

2

2

с.р.

Усь
ого

7

8

6

19

Заочна форма
у тому числі
л
п
лаб ін
.
д.
9
10
11
1
2

2/8

с.р.
13

9

2/2
8

2

2

4

13

9

10

2

2

6

10

10

2

10

8

2

4

6

2

4

6

2

10
10

10

10

10

4

6

2

6

2

4

4

30
90

30
16

8

30

9

9

4

4

5
36

90

5
2/8

2/2

5

71

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин, денна
форма

Кількість
годин,
заочна форма

1

Основні теорії управління суспільством
(вступ до дисципліни)
Громадянське суспільство як суб'єкт
формування
цілей
публічного
адміністрування
Публічне адміністрування та влада
Закони
та
принципи
публічного
адміністрування.
Разом

2

-

2

2/2

2
2

-

8

2/2

2

3
4

5. Завдання для самостійної роботи – 5 кредитів
№
з/п

Види, зміст самостійної роботи

Кількість
годин

1

Огляд та конспект статей у популярних і
фахових виданнях
Закріплення лекційного матеріалу
Підготовка до семінарських занять
Підготовка матеріалів, таблиць, графіків про
країни-члени ЄС
Систематизація перед іспитом
Разом

10

Кількість
годин,
заочна форма
15

5
5
6

19
15
12

10
36

10
71

2
3
4
5

Завдання для самостійної роботи – 4 кредита
№
з/п

Види, зміст самостійної роботи

Кількість
годин

1

Огляд та конспект статей у популярних і
фахових виданнях
Закріплення лекційного матеріалу
Підготовка до семінарських занять
Підготовка матеріалів, таблиць, графіків про
країни-члени ЄС
Систематизація перед іспитом
Разом

15

Кількість
годин,
заочна форма
30

20
25
16

20
15
12

20
96

58
135

2
3
4
5

6. Індивідуальне завдання

Індивідуальним завданням з дисципліни «Публічне адміністрування» є
реферат, який є творчою роботою, виконаною на основі аналізу наукових,
популярних джерел і законодавчої бази з обраного питання. Реферат містить
такі обов'язкові складові:
1. Вступ. Актуальність тематики для України.
2. Аналіз досвіду ЄС і країн пост-радянського простору.
3. Огляд законодавчої бази з обраного питання.
4. Розкриття основного змісту.
5. Висновки та пропозиції.
6. Перелік використаних джерел.
Реферат повинен містити посилання у тексті на джерела інформації.
Статті, монографії, що використовуються у рефераті, повинні бути видані
після 2000 року. Реферат має обсяг до 15 сторінок і оформлюється відповідно
до вимог, що пред’являються до подібного роду робіт.
Теми рефератів
1. Формування та розвиток системи публічного адміністрування
незалежної України.
2. Адміністрування та менеджмент публічного управління.
3. Територіальна організація публічної адміністрації.
4. Концепція вдосконалення адміністративно-територіального устрою
України.
5. Система органів публічної адміністрації. Компетенція органів
публічної адміністрації.
6. Правовий статус публічного службовця: посадові та службові особи.
7. Дисциплінарна та адміністративна відповідальності публічних
службовців.
8. Види адміністративних процедур. Процедури з надання
адміністративних послуг.
9. Сутність та процедури контролю за діяльністю публічної
адміністрації.
10. Зовнішній та внутрішній контроль в межах системи органів
виконавчої влади.
11. Місце та роль органів судової влади у здійсненні контролю за
діяльністю публічної адміністрації.
12. Компетенція держави у сфері інформаційної безпеки.
13. Наукова організація управлінської праці в органах публічної влади.
14. Адміністративна культура і адміністративна етика публічної
служби.
15. Конфлікти інтересів у професійній діяльності державних
службовців.
16. Комунікації суб‘єктів державного управління: закордонний досвід.

17. Комунікаційні потоки в системі публічного адміністрування.
Комунікаційний та комунікативний процеси. Комунікативна діяльність.
18. Принципи та інформаційно-технологічні аспекти електронного
врядування.
19. Моделі та етапи впровадження електронного урядування в Україні.
20. Інтернет-портали. Склад інформаційного та технологічне
забезпечення Інтернет-порталу органу державного управління.
21. Електронні адміністративні послуги та критерії оцінки якості їх
надання.
22. Форми контролю громадськості за діяльністю публічної
адміністрації.
23. Публічне адміністрування фінансами та митною справою.
24. Публічне адміністрування промисловістю і агропромисловим
комплексом, що входять до державних і недержавних структур.
25. Загальна
характеристика
публічного
адміністрування
в
адміністративно-політичній сфері.
26. Зміст, особливості, правові основи та система органів публічного
адміністрування в галузі охорони державного кордону.
27. Публічне адміністрування у соціально-культурній сфері.
7. Методи контролю
Вивчення дисципліни «Публічне адміністрування» завершується
складанням екзамену
8. Схема нарахування балів (денна/заочна форма)

Т1

5

Поточне тестування та самостійна робота
Розділ №1
Розділ № 2
Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т8
Контрольна
робота
5
5
5
5
5
5
5
5
20/30

КонтРольна
робота
20/30

Індив.
робота

Разом

20

100

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка
для чотирирівневої шкали оцінювання

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно
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