




 

2. Мета і завдання вивчення дисципліни «Публічне управління та 

адміністрування: концептуальні засади та модернізація» 

 

2.1. Метою вивчення дисципліни є: сформувати у здобувачів 

фундаментальні знання  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.    

2.2. Найменування  та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

СК02. 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; 

СК04. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

дослідницького характеру в сфері публічного управління та адміністрування, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень. 

СК05. Здатність до формування та розвитку нових ідей або процесів у 

передових контекстах у сфері публічного управління та адміністрування. 

СК06. 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. 

 2.3. Результати навчання. 

 Випускник може демонструвати здатність:  

ПРН01. Опанувати концептуальні та методологічні підходи з публічного 

управління та адміністрування з урахуванням міжпредметних зв’язків, а також 

дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних 

досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, 

отримання нових знань та/або здійснення інновацій. 

ПРН04. Планувати і виконувати теоретико-прикладні дослідження з 

публічного управління та адміністрування й дотичних міждисциплінарних 

напрямів з використанням сучасного інструментарію. 

ПРН05. Глибоко розуміти загальні принципи й методологію публічного 

управління та адміністрування, застосувати їх у власних дослідженнях та у 

викладацькій практиці. 

ПРН06. Уміти визначати, оцінювати й обґрунтовувати стратегічні 

напрями розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому рівнях 

та на рівні публічної організації. 

ПРН07. Уміти розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики 

електронного урядування та електронної демократії до потреб сталого 

розвитку. 

2.4. Завдання  вивчення дисципліни: 

У результаті вивчення дисципліни «Публічне управління та 

адміністрування: концептуальні засади та модернізація» здобувачі повинні 



 

знати: 

 сутність та концептуальні засади побудови системи публічного 

управління;  

 концептуальні основи реалізації механізмів публічного адміністрування; 

 базові закономірності та методологічні основи публічного управління та 

адміністрування;  

 наукові теорії побудови вихідних моделей публічного управління та 

адміністрування;  

 системні аспекти  державного управління; 

 сутнісні характеристики місцевого самоврядування та його роль в системі 

публічного управління;  

 типи інституцій громадянського суспільства та їх місце і роль у  

реалізації механізмів демократичного публічного управління та 

адміністрування; 

 критерії ефективності публічного управління; 

 напрями реформування державного управління в Україні; 

 сучасний контекст розвитку концепції «належного врядування» в Україні 

та інших країнах;   

 основні концепції та типи децентралізації. 

У результаті вивчення дисципліни «Публічне управління та 

адміністрування: концептуальні засади та модернізація» здобувачі повинні 

вміти: 

 відтворити на професійному рівні системні знання з публічного 

управління та адміністрування; 

 обґрунтовувати використання інструментів та технологій публічного 

адміністрування; 

 застосовувати знання про організаційно-функціональну структуру 

державного управління та місцевого самоврядування України при 

реалізації публічно-владних відносин у системі вертикальних та 

горизонтальних зв’язків; 

 оволодіти методами публічного управління; 

 давати оцінку комплексу проблем публічного управління та 

адміністрування; 

 відслідковувати і оцінювати тенденції в публічному управлінні та 

адмініструванні;  

 аналізувати і впорядковувати взаємозв’язки між органами державної 

влади, органами державної влади та органами  місцевого самоврядування, 

органами державної влади, місцевого самоврядування  і громадськими 

організаціями;  

 оцінювати результативність та ефективність функціонування системи 

публічного управління; 

 аналізувати реалізацію повноважень органами місцевого самоврядування; 

 оцінювати механізми участі громадськості  в процесі модернізації 



 

публічного управління; 

 обґрунтовувати підходи до удосконалення публічного управління та 

адміністрування; 

 аналізувати використання інструментів забезпечення належного 

врядування;  

 обґрунтовувати cучасні виклики публічному управлінню в умовах 

децентралізації та пропонувати механізми реагування на них. 

  



 

3. Програма навчальної дисципліни «Публічне управління та 

адміністрування: концептуальні засади та модернізація» 

 

Змістовий модуль 1. Основи теорії публічного управління та 

адміністрування 

Тема 1. Сутність та концептуальні засади публічного управління.  

Управління як суспільне явище. Системи, в яких здійснюється 

управління. Суть   управлінського впливу. Багатогранність управління. Сутність 

публічного управління. Специфіка  і особливості публічного управління.  

Складові системи публічного управління. Предметна область теорії публічного 

управління: управління суспільством – головне призначення публічного 

управління. Рівні публічного управління. Об'єкт і предмет публічного 

управління. Функції публічного управління.  

Література: [2; 12; 14; 23; 29;  30; 31; 43; 51]. 
 
Тема 2. Сутність публічного адміністрування та концептуальні 

основи реалізації його механізмів  
Взаємозв’язок публічного управління та адміністрування. Основні 

підходи до розуміння публічного адміністрування.  Публічне адміністрування 

як операційно-адміністративна та організаційно-розпорядча складова 

публічного управління. Інструменти  та технології публічного адміністрування. 

Сутність механізму публічного адміністрування.  Адміністрування вироблення 

і реалізації публічно-управлінських рішень. Адміністративні процедури в 

системі публічного адміністрування. Поняття, види та ознаки адміністративних 

процедур. Адміністрування публічних послуг.  

Література: [1; 2; 14; 19; 21; 29; 30; 48]. 

 

Тема 3. Базові закономірності та методологічні основи публічного 

управління та адміністрування.  

Управління суспільним розвитком як головна мета публічного управління. 

Загальний закон управління суспільним розвитком – залежність  

управлінського впливу від стану системи та зовнішнього середовища її 

функціонування і розвитку. Закон необхідності посилення управління 

суспільним розвитком і суспільними процесами. Закон оптимального 

поєднанння централізації та децентралізації влади. Закон системної організації 

та саморозвитку системи публічного управління. Загальносистемні 

методологічні принципи публічного управління та адміністрування.  

Література: [2; 12; 14; 23; 29;  30; 31; 43; 51 ]. 

 

Тема 4. Наукові теорії побудови вихідних моделей публічного 

управління та адміністрування.  

Школа наукового управління і її сучасні представники (Ф. Тейлор, 

Ф. і Л. Гілберт, Г. Емерсон, Г. Форд, Г. Гант). Класична школа управління 

(А. Файоль, Л. Урвік, Д. Муні). Школа людських відносин та її розвиток 

(Е. Мейо, М. Фолетт, Р. Лайкерт, А. Маслоу). Школа поведінкових наук 



 

(Д. Макгрегор, Ф. Герцберг). Школа соціальних систем (Ч. Барнард, Ф. Селзнік, 

Г. Саймон). Традиційна (веберівська) модель і модель “good governance”. 

Концепт моделі  “New Public Management” (NPM). Теорія суспільного вибору.  

NPM: сутність і ефективність застосування в країнах ЄС. Концепція "Good 

governance". Концепція суспільно-політичних мереж.  Нова інституційна теорія 

в дослідженні публічного управління. Концепція "активізуючої держави". 

Управління за результатами.  

Література: [2; 12; 14; 23; 29;  30; 31; 34; 41; 43; 51]. 

 

Змістовий модуль 2. Інституційне закріплення публічного управління 

та адміністрування 

Тема 5. Державне управління як складова системи публічного 

управління.  

Держава як суб'єкт публічного управління. Категорія "держава". 

Трансформація ролі держави в сучасному суспільстві  (сервісний характер 

держави, держава-партнер, держава ініціатор формування  мережевих 

структур). Вплив видів і форм держави на державне управління. Сфери 

суспільної життєдіяльності як об'єкти державного управління. Суспільні 

функції держави, що реалізуються в  державному управлінні. Сутність, зміст 

та специфіка державного управління. Державне управління  в системі 

публічного управління. Специфічні риси державного управління.  Системні 

аспекти  державного управління. Система принципів  державного управління.  

Цілепокладання та цілереалізація в державному управлінні.    Поняття   і види 

функцій    державного   управління.  Функціональна структура державного 

управління: сутність та умови   побудови. Сутнісні характеристики  та елементи 

організаційної структури  державного управління. Види зв'язків в організаційній 

структурі державного управління. Основи побудови організаційної  структури 

державного управління. Вимоги до формування функціонально-організаційної 

структури державного управління. Методи забезпечення реалізації цілей і 

функцій державного управління.  

Література: [5; 6; 7; 13; 30; 32; 38] 

 

Тема 6. Публічне управління та система місцевого самоврядування. 

Публічне управління  як сфера діяльності місцевого самоврядування. Роль 

і завдання місцевого самоврядування у формуванні демократичної моделі 

публічного управління та адміністрування. Конституційно-правові засади  і 

правовий статус місцевого самоврядування в Україні. Сутність та риси 

місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування: основні 

складові та засади функціонування. Розвиток місцевого самоврядування у 

контексті децентралізації та удосконалення публічного управління. Сфери 

управління та повноваження місцевого самоврядування. Представницькі та 

виконавчі органи місцевого самоврядування. Відносини місцевого 

самоврядування з органами публічного управління всіх рівнів та громадськими 

інституціями. Інститути безпосередньої демократії у місцевому 

самоврядуванні.  Європейські   правові   стандарти    місцевого самоврядування 



 

та їх  імплементація  в Україні.  

Література: [5; 8; 10; 12; 13; 15; 41]. 

 

Тема 7. Інститути громадянського суспільства як суб'єкти  публічного 

управління. 

Сутнісні харакеристики громадянського супільства та його вплив на 

формування ефективної системи публічного управління. Громадянське 

суспільство як сфера формування єдиного комплексу цінностей і відносин. 

Основні етапи формування та еволюції громадянського супільства. Типи 

інституцій громадянського суспільства та їх місце і роль у реалізації механізмів 

демократичного публічного управління та адміністрування. Автономність і 

органічна єдність громадянського суспільства і держави. Механізми участі 

громадськості в процесі модернізації публічного управління та 

адміністрування. Взаємодія громадських інституцій з владними і ринковими у 

процесі виробленняі реалізації механізмів публічного управління. Політичні 

партії і неурядові організації як суб'єкти публічного управління. Форми участі 

політичних партій і неурядових організацій у публічному управлінні.  

Література: [3; 11; 17; 18; 20; 30; 35; 50 ]. 

 

 Змістовий модуль 3. Модернізація публічного управління та 

адміністрування в контексті сучасних викликів і трендів  

Тема 8. Ефективність публічного управління та адміністрування.  

Загальна   соціальна   ефективність   публічного управління.  Поняття  та   

критерії загальної соціальної ефективності публічного управління. Диференціація 

критеріїв ефективності за сферами суспільного життя. Ефективність    організації    

і  функціонування суб'єктів публічного  управління та адміністрування. 

Спеціальні критерії ефективності організації і функціонування суб'єкта публічного 

управління та адміністрування. Ефективність діяльності управлінських органів і 

посадових осіб. Якість адміністративних послуг як один з основних 

критеріїв ефективності публічного адміністрування. Україна в 

міжнародних рейтингах ефективності публічного управління. 

Детермінанти підвищення ефективності публічного управління та 

адміністрування. Електронне урядування та електронна демократія в 

забезпеченні ефективності публічного управління.   

Література: [ 4; 5; 6; 12; 23; 30; 39; 41; 46; 52 ]. 

 

Тема 9. Реформування публічного управління та адміністрування:  

зарубіжний досвід й орієнтири України. 

Глобальні виклики публічному управлінню. Виклики системі  публічного 
управління в  Україні.  Базові властивості   публічно-управлінської системи, які  
забезпечують її спроможність ефективно вирішувати назрілі суспільні  
проблеми. Принципи Європейського адміністративного простору як орієнтири 
розвитку публічного управління в Україні в контексті реалізації 
євроінтеграційного курсу. Зарубіжний досвід здійснення  адміністративних 
реформ. Досвід реформування публічного управління в Україні. Стратегія 
реформування державного управління України на 2022-2025 роки. Напрями 



 

реформування державного управління в Україні. Паспорт реформи державного 
управління (логічна модель) на 2022-2025 роки. Напрями розвитку публічного 
управління через удосконалення механізмів реалізації сервісної держави. 
Модернізація публічного управління та адміністрування в умовах розвитку 
цифрового суспільства. 

 Література: [3; 4; 12; 22; 23; 24; 30; 32; 33; 36; 38; 40; 42; 45]. 

 

Тема 10. Модернізація публічного управління та адміністрування в 

контексті реалізації концепції  належного врядування. 

Належне врядування як загальносвітова цінність. Сутність та визначення 

поняття «належне врядування». Сучасний контекст розвитку концепції 

«належного врядування» в Україні та інших країнах.  Інструменти забезпечення 

належного врядування. Роль міжнародних організацій у впровадженні 

стандартів належного врядування. Діяльність ПРООН у розробці та 

впровадженні стандартів належного врядування. Підходи ЄС у забезпеченні 

стандартів належного врядування. Діяльність Ради Європи у впровадженні 

принципів належного врядування. Забезпечення належного врядування в 

системі публічного управління. Забезпечення належного врядування на 

регіональному та місцевому рівнях.  Концепція «належного врядування» як 

необхідна складова реформи публічного управління на національному рівні. 

Оцінка впровадження принципів належного врядування. Аналіз політики. 

Моніторинг та оцінка впливу результатів політики належного врядування.  

Література: [3; 4; 12; 18;  22; 23; 24; 30; 32; 33; 36; 38;42; 45]. 

 

Тема 11. Децентралізація в модернізаційній парадигмі публічного 

управління та адміністрування.  

 Централізація і децентралізація в публічному управлінні. Поняття і 

сутність категорії "децентралізація". Основні концепції децентралізації: 

деволюція, деконцентрація та делегування. Типи децентралізації. Секторальна 

децентралізація в Україні. Децентралізація як інструмент реформування 

публічного управління. Сучасні виклики публічному управлінню та 

адмініструванню  в умовах децентралізації. Зарубіжний досвід децентралізації  

і розвитку місцевого самоврядування.  Перспективні напрями формування 

сучасних територіальних громад. Розумне зростання в територіальних 

громадах. Співробітництво територіальних громад: його сутність, завдання, 

доцільність та переваги.  Формування дієвих механізмів публічного управління 

та адміністрування на регіональному, субрегіональному та місцевому рівнях. 

  Література: [8; 15; 17; 24; 27; 30; 32; 40; 44; 53]. 

  

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reforms/270821-rdu-passport-ukr.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reforms/270821-rdu-passport-ukr.pdf


 

4. Структура залікового кредиту з дисципліни  «Публічне управління та 

адміністрування: концептуальні засади та модернізація» 

 

(денна форма навчання) 
 Кількість годин 

Лекції Практичні Самос. 

робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основи теорії публічного управління  та адміністрування 

Тема 1. Сутність та концептуальні засади публічного 

управління.  
2 2 7 

Тема 2. Сутність публічного адміністрування та 

концептуальні основи реалізації його механізмів. 
2 2 7 

Тема 3. Базові закономірності та методологічні основи 

публічного управління та адміністрування.  
1 1 7 

Тема 4. Наукові теорії побудови вихідних моделей 

публічного управління та адміністрування.  1 1 7 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Інституційне закріплення публічного управління та 

адміністрування 

Тема 5. Державне управління як складова системи 

публічного управління.  
2 2 7 

Тема 6. Публічне управління та система місцевого 

самоврядування.  
2 2 7 

Тема 7. Інститути громадянського суспільства як суб'єкти  

публічного управління. 
2 2 7 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  Модернізація публічного управління та адміністрування в 

контексті сучасних викликів і трендів 

Тема 8. Ефективність публічного управління та 

адміністрування.  
2 2 7 

Тема 9. Реформування публічного управління та 

адміністрування:  зарубіжний досвід й орієнтири України.  
2 2 8 

Тема 10. Модернізація публічного управління та 

адміністрування в контексті реалізації концепції  

належного врядування.  

2 2 8 

Тема 11. Децентралізація в модернізаційній парадигмі 

публічного управління.  
2 2 8 

Всього 20 20  80 

 

  



 

 

5. Тематика практичних занять з дисципліни «Публічне управління та 

адміністрування: концептуальні засади та модернізація» 

 

Практичне заняття №1. 

Тема:  Сутність та концептуальні засади публічного управління 

 Мета: Набуття навиків системного представлення публічного управління 

та обґрунтування ролі його складових. 

1. Обговорення проблемних питань теми: 
1. Сутність і багатогранність управління. 

2.  Сутність і специфіка   публічного управління. 

3.  Складові  системи  публічного управління.  

4. Рівні публічного управління 

5.  Об'єкт та  предмет публічного управління.   

6. Функції публічного управління. 

2. Дискусійне обговорення на тему: Виклики публічному управлінню на 

сучасному етапі 

 Література: [2; 12; 14; 23; 29;  30; 31; 43; 51]. 

 

Практичне заняття №2. 
Тема: Сутність публічного адміністрування та концептуальні основи 

реалізації його механізмів  
Мета: Набуття навиків  і вмінь  обґрунтування підходів до вироблення 

механізмів публічного адміністрування.  

1. Обговорення проблемних питань теми: 
1. Сутність публічного адміністрування та його зв'язок з публічним 

управлінням. 
2. Інструменти  та технології публічного адміністрування. 
3. Адміністративні процедури в системі публічного адміністрування. 
4. Адміністрування вироблення і реалізації публічно-управлінських 

рішень. 
5. Адміністрування публічних послуг. 

2. Представлення есе: Механізми публічного адміністрування розвитку 

обраного певного об'єкта упрвління. 

 Література: [1; 2; 14; 19; 21; 29; 30; 48]. 

 

Практичне заняття №3. 

 Тема: Базові закономірності та методологічні основи публічного 

управління та адміністрування. Наукові теорії побудови вихідних моделей 

публічного управління та адміністрування. 

 Мета: Набуття навиків і вмінь обґрунтування базових  закономірностей  

та методологічних основ публічного управління та адміністрування, 

використання  теоретичних положень при визначенні способів активізації 

учасників публічно-управлінської діяльності. 

1. Обговорення проблемних питань теми: 



 

 1.  Управління суспільним розвитком як головна мета публічного 

управління. 

2.  Загальний закон управління суспільним розвитком – залежність  

управлінського впливу від стану системи та зовнішнього середовища її 

функціонування і розвитку. 

3. Закон необхідності посилення управління суспільним розвитком і 

суспільними процесами.  

4. Закон оптимального поєднанння централізації та децентралізації влади.  

5. Закон системної організації та саморозвитку системи публічного 

управління.  

6. Загальносистемні методологічні принципи публічного управління.  
7. Школа наукового управління та   класична школа управління. 
8. Школа людських відносин та її розвиток.  
9. Традиційна (веберівська) модель. 
10.  Концепт моделі  “New Public Management” (NPM). 
11.  Концепція "Good governance".  
12 Концепція суспільно-політичних мереж. 
13. Нова інституційна теорія в дослідженні публічного управління. 

Концепція "активізуючої держави".  
2.  Дискусійне обговорення: Окреслення векторів розвитку системи публічного 
управління в контексті сучасних теорій управління. 

Література: [2; 12; 14; 23; 29;  30; 31; 43; 51]. 
 

Практичне заняття № 4. 

Тема: Державне управління як складова системи публічного 

управління.  

 Мета: Набуття навиків теоретичного обґрунтування підходів до 

вирішення  завдань державного управління, формування цілей,  аналізу 

організаційної та функціональної структур державного управління. 

1. Обговорення проблемних питань теми: 
1. Держава як суб'єкт публічного управління. Трансформація ролі 

держави в сучасному суспільстві. 

2. Суспільні функції держави, що реалізуються в державному управлінні. 

3. Сутність, зміст та специфіка державного управління. Державне 

управління  в системі публічного управління. 

4. Системні аспекти  державного управління.  

5. Система принципів  державного управління. 

6.   Цілепокладання та цілереалізація в державному управлінні.  Ієрархія 

цілей державного управління. 

7.   Поняття   і види функцій    державного   управління.  Функціональна 

структура державного управління: сутність та умови   побудови.  

8. Сутнісні характеристики та елементи організаційної структури  

державного управління. Основи побудови організаційної  структури державного 

управління.  

9. Методи забезпечення реалізації цілей і функцій державного управління.  

2. Дискусійна платформа "Межі втручання держави в процеси суспільного 



 

розвитку: засади і чинники визначення" 

Література: [2; 12; 14; 23; 29;  30; 31; 34; 41; 43; 51] 

 

Практичне заняття № 5. 

Тема:  Публічне управління та система місцевого самоврядування.  

Мета: Закріплення знань про специфіку ролі, сфер управління та 

повноважень місцевого самоврядування у системі публічного управління.   

1. Обговорення проблемних питань теми: 
1. Роль і завдання місцевого самоврядування у формуванні демократичної 

моделі публічного управління.  

2. Конституційно-правові засади  і правовий статус місцевого 

самоврядування в Україні.  

3. Система місцевого самоврядування: основні складові та засади 

функціонування.  

4. Сфери управління та повноваження місцевого самоврядування. 

5. Відносини місцевого самоврядування з органами публічного управління 

всіх рівнів та громадськими інституціями. 

6. Інститути безпосередньої демократії у місцевому самоврядуванні.   

7. Європейські   правові   стандарти    місцевого самоврядування та їх  

імплементація  в Україні.  

2. Дискусійне обговорення: Побудова ефективних систем місцевого 

самоврядування територіальних громад. 

Література: [5; 6; 7; 13; 30; 32; 38]. 

 

Практичне заняття № 6. 

Тема:  Інститути громадянського суспільства як суб'єкти  публічного 

управління. 

Мета: Вивчити теоретичні засади формування й функціонування 

інститутів громадянського суспільства як суб'єктів  публічного управління. 

1. Обговорення проблемних питань теми: 
1. Сутнісні харакеристики громадянського супільства та його вплив на 

формування ефективної системи публічного управління  

2. Громадянське суспільство як сфера формування єдиного комплексу 

цінностей та відносин. 

3. Типи інституцій громадянського суспільства та їх місце і роль у 

здійснення механізмів демократичного публічного управління.  

4. Механізми участі громадськості  в процесі модернізації публічного 

управління.   

5. Взаємодія громадських інституцій з владними і ринковими у процесі 

виробленняі реалізації механізмів публічного управління.  

6. Політичні партії і неурядові організації як суб'єкти публічного 

управління. 

7.  Форми участі політичних партій і неурядових організацій у публічному 

управлінні. 

 2. Дискусійне обговорення: Залучення потенціалу громадських інституцій в 



 

процеси публічного управління. 

Література: [5; 8; 10; 12; 13; 15; 41]. 

 

Практичне заняття №7  

Тема:  Ефективність публічного управління та адміністрування.  

Мета:  Набуття навиків і вмінь оцінки ефективності публічного 

управління та адміністрування.  

1. Обговорення проблемних питань теми: 
1. Загальна   соціальна   ефективність   публічного управління.  Поняття  та   

критерії загальної соціальної ефективності публічного управління.  

2. Ефективність    організації   і  функціонування суб'єктів публічного  

управління та адміністрування.  

3. Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб.  

4. Якість адміністративних послуг як один з основних критеріїв 

ефективності   публічного адміністрування. 

5. Україна в міжнародних рейтингах ефективності публічного 

управління.  

6. Детермінанти підвищення ефективності публічного управління та 

адміністрування. Електронне урядування та електронна демократія в 

забезпеченні ефективності публічного управління. 

2. Групова робота: Оцінка ефективності публічного управління на різних 

рівнях окремими сферами суспільної життєдіяльності. 

 Література: [3; 11; 17; 18; 20; 30; 35; 50]. 

  

Практичне заняття №8 

Тема:  Реформування публічного управління та адміністрування:  

зарубіжний досвід й орієнтири України. 

Мета: Набуття навиків обгрунтування підходів до  удосконалення 

публічного управління та адміністрування з врахуванням сучасних викликів, 

вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

1. Обговорення проблемних питань теми: 
1.  Глобальні виклики публічному управлінню. Виклики системі  

публічного управління в  Україні.   
2. Базові властивості   публічно-управлінської системи, які  забезпечують 

її спроможність ефективно вирішувати назрілі суспільні  проблеми. 
3.  Принципи Європейського адміністративного простору як орієнтири 

розвитку публічного управління в Україні в контексті реалізації 
євроінтеграційного курсу.  

4. Зарубіжний досвід здійснення  адміністративних реформ.  
5. Досвід реформування публічного управління в Україні.  
6. Стратегія реформування державного управління України на 2022-2025 

роки. Паспорт реформи державного управління (логічна модель) на 2022-2025 
роки.  

7. Напрями розвитку публічного управління через удосконалення 
реалізації механізмів сервісної держави.  

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reforms/270821-rdu-passport-ukr.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reforms/270821-rdu-passport-ukr.pdf


 

8. Модернізація публічного управління та адміністрування в умовах 
розвитку цифрового суспільства. 
2.  Визначення досягнень та прогалин реформування публічного управління в 
форматі "світового кафе".  

 Література: [4; 5; 6; 12; 23; 30; 39; 41; 46; 52]. 
 

Практичне заняття №9 

 Тема: Модернізація публічного управління та адміністрування в 

контексті реалізації концепції  належного врядування.  

 Мета: Набуття навиків та вмінь вироблення механізмів модернізації 

публічного управління та адміністрування в контексті реалізації концепції  

належного врядування. 

1. Обговорення проблемних питань теми: 
 1. Належне врядування як загальносвітова цінність. Сутність та 

визначення поняття «належне врядування». 

 2.  Сучасний контекст розвитку концепції «належного врядування» в 

Україні та інших країнах.  

 3. Інструменти забезпечення належного врядування.  

 4. Роль міжнародних організацій у впровадженні стандартів належного 

врядування.  

 5. Забезпечення належного врядування в системі публічного управління. 

 6. Концепція «належного врядування» як необхідна складова реформи 

публічного управління на національному рівні 

  7. Забезпечення належного врядування на регіональному та місцевому 

рівнях.   

 8.  Оцінка впровадження принципів належного врядування.   

2.  Дискусійна платформа на тему: Формування інституціонального середовища 

забезпечення належного врядування. 

Література: [3; 4; 12; 22; 23; 24; 30; 32; 33; 36; 38; 40; 42; 45]. 
 

Практичне заняття №10 
Тема: Децентралізація в модернізаційній парадигмі публічного 

управління та адміністрування.  
Мета: Набуття навиків та вмінь визначення підходів до залучення 

потенціалу децентралізації в процеси модернізації публічного управління та 
адміністрування.  

1. Обговорення проблемних питань теми: 
1. Централізація і децентралізація в публічному управлінні.   Поняття і 

сутність категорії "децентралізація".  

2. Основні концепції децентралізації: деволюція, деконцентрація та 

делегування. Типи децентралізації. 

3. Секторальна децентралізація в Україні.  

4. Децентралізація як інструмент реформування публічного управління. 

Сучасні виклики публічному управлінню в умовах децентралізації.  

5. Зарубіжний досвід децентралізації і розвитку місцевого 

самоврядування.    



 

6. Перспективні напрями формування сучасних територіальних громад. 

7.  Розумне зростання в територіальних громадах.  

8. Співробітництво територіальних громад: його сутність, завдання, 

доцільність та переваги.  

9. Формування дієвих механізмів публічного управління та 

адміністрування на регіональному, субрегіональному та місцевому рівнях. 

2. Обговорення в форматі круглого столу і підготовка рекомендацій за темою 

заняття. 

 Література: [8; 15; 17; 24; 27; 30; 32; 40; 44; 53]. 
 

6. Самостійна робота з дисципліни «Публічне управління та 

адміністрування: концептуальні засади та модернізація» 

 

№ п/п Тематика К-ть годин 

Денна  

1. Опрацювання лекційного матеріалу, навчальної літератури, 

спеціальних джерел інформації, незалежних джерел та рекомендацій 

неурядових аналітичних центрів. 

20 

2. Оволодіння інструментарієм аналізу і оцінки функціонування 

органів публічного управління, формування організаційної 

структури органів публічного управління, формування цілей 

функціонування системи  публічного управління розвитком 

окремих сфер і секторів, розробки проектів управлінських рішень  

органів публічного управління, організації розробки локальних 

нормативних актів. Підготовка спеціальних процедур використання 

інструментів управлінської діяльності органами публічного 

управління 

20 

3.  Підготовка аналітичної записки щодо управлінського впливу на 

досліджуваний об'єкт. 

Підготовка есе. 

Підготовка презентації.  

Підготовка виступу на науковому заході кафедри. 

40 

 Всього 80 

 

7. Методи навчання 

У навчальному процесі застосовуються: лекції, в тому числі з 

використанням мультимедіапроектора та інших ТЗН; практичні заняття; 

семінари; індивідуальні заняття; тренінгові вправи; групова робота, 

комунікативні техніки, робота в Інтернет, а також методи опитування, 

тестування, ділового та імітаційного моделювання.  

 

8. Методи оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Публічне управління та 

адміністрування: концептуальні засади та модернізація» використовуються 

наступні методи оцінювання навчальної роботи: поточне опитування; 

розв’язання управлінських ситуацій; оцінка підготовлених есе; виконання 

та захист індивідуальних завдань;  екзамен.  



 

Структура підсумкової оцінки за дисципліну:  

1. Поточне опитування, розв’язання управлінських ситуацій  – 20 %. 

2. Захист есе – 20 %. 

3. Захист індивідуального завдання – 20 %. 

4. Екзамен – 40 %.  

 

Шкала оцінювання: 
За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

  

№  Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-11 

2. Індивідуальні завдання для самостійного виконання 

(електронний варіант) 
1-11 

3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Публічне 

управління та адміністрування: концептуальні засади та 

модернізація»   

1-11 

4. Пакет презентаційних матеріалів (електронний варіант) 1-11 
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