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Опис дисципліни 

Дисципліна «Публічне управління та адміністрування: концептуальні засади та модернізація» 
спрямована на формування у здобувачів фундаментальних знань про теоретико-методологічні 
основи побудови й функціонування системи публічного управління та адміністрування; набуття вмінь 
та навиків обґрунтування підходів до модернізації публічного управління та адміністрування в 
контексті сучасних викликів та трендів суспільного розвитку. 

Вивчення дисципліни зорієнтоване на набуття здобувачами таких компетентностей: 
– здатність до розуміння фундаментальних базових ідей наукових шкіл щодо логіки 

функціонування сфер суспільного життя та публічного управління ними з метою їх адаптування до 
формулювання мети власного наукового дослідження; 

– здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері 
публічного управління та адміністрування, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
досліджень; 

– здатність до формування та розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах у 
сфері публічного управління та адміністрування; 

– здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики, застосовувати й 
удосконалювати управлінські технології в сфері публічного управління та адміністрування в умовах 
нових викликів та ризиків. 

 
Структура курсу 

Год. 
(лек./ 

практ.) 
Тема Результати навчання Завдання 

2/2 Тема 1. Сутність 
та концептуальні 
засади публічного 
управління. 

Знати специфіку і особливості публічного управління; 
складові системи публічного управління;  рівні 
публічного управління;  об'єкт і предмет публічного 
управління; функції публічного управління.  

Есе. 
Презентації. 
Тести, питання, 
кейси 



2/2 Тема 2. Сутність 
публічного 
адміністрування та 
концептуальні 
основи реалізації 
його механізмів. 

Обґрунтовувати взаємозв’язок публічного управління та 
адміністрування,  основні підходи до розуміння 
публічного адміністрування; вміти використовувати 
інструменти та технології публічного адміністрування;  
обґрунтовувати сутність механізму публічного 
адміністрування;    адміністративні процедури в системі 
публічного адміністрування; знати  види та ознаки 
адміністративних процедур; процес адміністрування 
публічних послуг.  
 
 

Питання,  
есе, 
презентації, 
робота в форматі 
круглого столу 

1/1 Тема 3. Базові 
закономірності та 
методологічні 
основи публічного 
управління та 
адміністрування. 

Обґрунтовувати управління суспільним розвитком як 
головну мету публічного управління; знати базові закони  
управління суспільним розвитком;  загальносистемні 
методологічні принципи публічного управління та 
адміністрування.  
 

Питання,  
есе, 
презентації, 
робота в форматі 
круглого столу  
 

1/1 Тема 4. Наукові 
теорії побудови 
вихідних моделей 
публічного 
управління та 
адміністрування. 

Знати теорії побудови вихідних моделей публічного 
управління та адміністрування; обґрунтовувати 
положення основних шкіл та теорій публічного 
управління та адміністрування; використовувати 
положення наукових теорій для вироблення ефективних 
механізмів публічного управління та адміністрування 
 

Питання,  
есе, 
презентації, 
робота в форматі 
круглого столу  
 

2/2 Тема 5. Державне 
управління як 
складова системи 
публічного 
управління. 

Знати теоретичні основи  державного управління як 
складової публічного управління, вміти пояснювати  
вплив видів і форм держави на державне управління, 
аналізувати системні аспекти державного управління; 
здійснювати аналіз цілей державного управління та 
представляти їх в чіткій ієрархії; проводити аналіз 
реалізації функцій    державного   управління, 
обґрунтовувати побудову функціональної  структури 
державного управління; обґрунтовувати побудову 
організаційних  структур державного   управління; 
методи забезпечення реалізації цілей і функцій 
державного управління.  
 

Питання,  
есе, 
презентації, 
робота в форматі 
круглого столу  
 

2/2 Тема 6. Публічне 
управління та 
система місцевого 
самоврядування.  

Обґрунтовувати роль і завдання місцевого 
самоврядування у формуванні демократичної моделі 
публічного управління та адміністрування;  вміти 
аналізувати реалізацію повноважень органами місцевого 
самоврядування, їх  відносини з органами публічного 
управління всіх рівнів та громадськими інституціями; 
обґрунтовувати роль інститутів безпосередньої 
демократії у місцевому самоврядуванні; аналізувати 
імплементацію європейських   правових  стандартів  
місцевого самоврядування в Україні.  
 
 

Питання,  
есе, 
презентації, 
робота в форматі 
круглого столу 



2/2 Тема 7. Інститути 
громадянського 
суспільства як 
суб'єкти  
публічного 
управління. 

Обґрунтовувати сутнісні харакеристики громадянського 
супільства та його вплив на формування ефективної 
системи публічного управління; знати типи інституцій 
громадянського суспільства та їх місце і роль у реалізації 
механізмів демократичного публічного управління та 
адміністрування; обґрунтовувати механізми участі 
громадськості в процесі модернізації публічного 
управління та адміністрування. 

 
Робота в малих 
групах. 
Презентація  
Есе. 

2/2 Тема 8. 

Ефективність 

публічного 

управління та 

адміністрування.  

Вміти визначати ефект та ефективність публічного 
управління та адміністрування;  здійснювати оцінку 
ефективності  публічного управління з 
використанням критеріїв загальної соціальної 
ефективності, ефективності  організації  і  
функціонування суб'єктів публічного  управління, 
ефективності діяльності управлінських органів і посадових 
осіб;  визначати детермінанти підвищення 
ефективності публічного управління та 
адміністрування.  

 

Робота в форматі 
"світового кафе" 

2/2 Тема 9. 

Реформування 

публічного 

управління та 

адміністрування:  

зарубіжний досвід 

й орієнтири 

України.  

Аналізувати глобальні виклики публічному управлінню та 
виклики системі  публічного управління в Україні; 
розкривати базові властивості   публічно-управлінської 
системи, які  забезпечують її спроможність ефективно 
вирішувати назрілі суспільні  проблеми; знати принципи 
Європейського адміністративного простору як орієнтири 
розвитку публічного управління в Україні;  зарубіжний 
досвід здійснення адміністративних реформ; аналізувати  
досвід реформування публічного управління в Україні;  
обґрунтовувати   напрями реформування державного 
управління в Україні; напрями розвитку публічного 
управління через удосконалення механізмів сервісної 
держави. 

Питання,  
есе, 
презентації, 
робота в форматі 
круглого столу 

2/2 Тема 10.  
Модернізація 
публічного 
управління та 
адміністрування в 
контексті 
реалізації 
концепції  
належного 
врядування.  

Обґрунтовувати сучасний контекст розвитку концепції 
«належного врядування» в Україні та інших країнах; 
вибір інструментів забезпечення належного врядування; 
розкривати роль міжнародних організацій у 
впровадженні стандартів належного врядування; 
аналізувати забезпечення належного врядування в 
системі публічного управління, на регіональному та 
місцевому рівнях; здійснювати оцінку впровадження 
принципів належного врядування; моніторинг та оцінка 
впливу результатів політики належного врядування.  

 

 Питання,  
есе, 
презентації, 
робота в форматі 
круглого столу 

2/2 Тема 11. 

Децентралізація в 

модернізаційній 

парадигмі 

публічного 

управління.  

Обґрунтовувати централізацію і децентралізацію в 
публічному управлінні; аналізувати основні концепції та 
типи децентралізації; обґрунтовувати сучасні виклики 
публічному управлінню  та адмініструванню в умовах 
децентралізації; знати зарубіжний досвід децентралізації 
і розвитку місцевого самоврядування; обґрунтовувати 
перспективні напрями формування сучасних 
територіальних громад; розумне зростання в 
територіальних громадах; формування дієвих механізмів 
публічного управління та адміністрування на 
регіональному, субрегіональному та місцевому рівнях. 
 

Питання, 
 презентації, 
робота в форматі 
круглого столу 
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Політика оцінювання 

• Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин. 

• Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольної роботи заборонені 
(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

• Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:   
 

Види 
оцінювання 

% від остаточної 
оцінки 

Поточне опитування, розв’язання управлінських ситуацій 20 

Захист есе 20 

Захист індивідуального завдання 20 

Екзамен  40 

 
 
 
 
 
 
 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/managerialism


Шкала оцінювання: 

ЕСТЗ Бали Зміст 

А 90-100 відмінно 

В 85-89 добре 

С 75-84 добре 

Ю 65-74 задовільно 

Е 60-64 достатньо 

ЕХ 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

Е 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


