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Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Історія публічного 

управління» для слухачів 281 спеціальності «Публічне адміністрування та управління» / 

Укл.: В.М. Лобас, В.В. Марченко – Краматорськ: ДНМУ,  2020. – 33 с.  

Структура методичних рекомендацій відповідає вимогам кредитно - 

модульної системи навчання. Включає зміст дисципліни за змістовими модулями та 

темами, методичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів, 

критерії оцінювання знань студентів  

Рекомендується студентам та викладачам для організації навчального процесу 

та засвоєння знань теоретичного та практичного змісту з дисципліни «Історія 

публічного управління». 

 

Рецензенти: Вовк С.М. д.держ.упр., професор кафедри організації вищої 

освіти, управління охороною здоров’я та гігієни; 

Половян Н.С. к.е.н., доцент кафедри організації вищої освіти, управління охороною 

здоров’я та гігієни. 

 

 

Методичні рекомендації затверджені на засіданні кафедри організації вищої 

освіти, управління охороною здоров’я та гігієни менеджменту, протокол № 1 від 

27.10.2020р. 

 

Методичні рекомендації схвалені на засіданні Ради ФІПО, протокол № 2 від 

8.10.2020р.  
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Вступ 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять, поглиблення та 

закріплення знань, одержаних на лекціях та семінарських заняттях, вироблення навичок 

самостійного пошуку додаткових знань у процесі підготовки до семінарських занять, 

модулів і є невід'ємною складовою процесу вивчення навчальної дисципліни. 

У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками: 

✓ організації самостійної навчальної діяльності; 

✓ самостійної роботи в бібліотеці з каталогами; 

✓ роботи з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково-

популярною літературою; 

✓ конспектування літературних джерел; 

✓ роботи з довідковою літературою; 

✓ опрацьовування статистичної інформації. 

Слід зазначити, що успішне засвоєння матеріалу практичного завдання потребує 

ґрунтовної теоретичної підготовки. 

Важливим елементом самостійної роботи студентів є підготовка індивідуальних 

завдань. Індивідуальні заняття проводяться з метою підвищення рівня підготовки та 

розкриття творчих здібностей студентів. 

Зокрема, самостійна робота студентів заочної форм навчання складається із 

самостійного вивчення частини програмного матеріалу за визначеними темами 

(питаннями) й у встановлених обсягах годин. 

  



 5 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами нявчання 

заочна 

Історія публічного управління   

Статус дисципліни нормативна 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 3 /90 

Курс 1 

Семестр 1 

Кількість змістовних модулів за 

розподілом 
2 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, в тому числі 90 

Аудиторні 30 

Модульний контроль - 

Семестровий контроль - 

Індивідуальна робота 20 

Самостійна робота 40 

Форма семестрового контролю іспит 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є є підвищення знань щодо 

основних етапів розвитку українського публічного управління у процесі прийняття 

та реалізації інструментів та механізмів державного упраління.  

Предмет дисципліни: процес досягнення національних цілей та інтересів шляхом 

діяльності суб’єктів публічної сфери, у тому числі законодавчих, виконавчих і судових 

органів та органів місцевого самоврядування. 

Міждисциплінарні зв’язки – державне управління, право в публічному 

управлінні, регіональна політика та місцеве самоврядування, економічна політика та 

фінансовий менеджмент в публічному управлінні, державна політика в сфері 

охорони здоров’я. 

Завданнями дисципліни:  

- узагальнення теоретичних засад щодо історії  публічного управління;  

- визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного 

адміністрування у розвитку суспільства;  

- опанування основами методології, технологіями та процедурами 

публічного адміністрування об’єктів публічної сфери;  

- оволодіння методами формування, моніторингу та контролю управлінських 

рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні 

суб’єктів публічної сфери, з позицій загально цивілізаційних цінностей, світового 

досвіду та осмислення наукових здобутків;  
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- набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення 

результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

- основну термінологію дисципліни; 

- основні історичні етапи розвитку державного управління в Україні та у 

зарубіжних країнах; 

-  сучасні підходи до публічного управління та адміністрування, концепції, 

теорії управління людськими ресурсами для розв’язання професійних задач, 

підвищення ефективності управлінської праці; 

- теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, медичного 

права, основ та технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами 

у сфері охорони здоров’я;  

- законодавство України про охорону здоров’я,  нормативно-правових актів, 

що регулюють сферу публічного управління та адміністрування, нормативних 

документів, які регламентують професійну діяльність керівника закладу охорони 

здоров’я. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти: 

- визначати та характеризувати основні історичні етапи розвитку державного 

управління в Україні та у зарубіжних країнах, аналізувати позитивні тенденції, 

негативні наслідки, перспективи; 

- визначати технологію управління суб'єктом публічної сфери, що є 

раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що 

використовуються, з урахуванням особливостей суб'єкта;  

- розробити процедури та основний зміст кожного етапу вироблення та 

впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, виконавців і 

вартості;  

- застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та 

ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

3.1. Програмні компетентності:  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації, 

проблеми у сфері професійної діяльності із поглибленим 

рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім 

рівнем інтелектуального потенціалу 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

• Здатність адаптуватися до змінних умов управлінської 

діяльності, генерувати нові ідеї виявляти та вирішувати 

проблеми у складних і непередбачуваних умовах (ЗК-2). 

• Здатність управляти різнобічною комунікацією, до 

самоаналізу та коригування управлінської діяльності, 

ефективного самоменеджменту, саморозвитку (ЗК-6). 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

• Здатність організовувати діяльність органів публічного 

управління та закладів охорони здоров’я різних форм 

власності  (ФК -1). 

• Здатність проводити оцінку можливостей закладу охорони 

здоров’я як системи, визначати критерії розвитку, розробляти 

маркетингову стратегію і тактику діяльності на ринку 
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медичних послуг (ФК -4). 

• Здатність вести дослідницьку діяльність у сфері публічного 

управління та адміністрування з використанням різних джерел 

інформації, даючи критичну оцінку для своїх висновків у 

формі тексту (ФК-9). 

 

3.2. Результатом навчання є:  

Знання сучасних підходів до публічного управління та адміністрування, 

концепції, теорії управління людськими ресурсами для розв’язання професійних 

задач, підвищення ефективності управлінської праці. 

Знання теоретичних та прикладних засад публічної політики, фінансів, 

медичного права, основ та технологій прийняття управлінських рішень, управління 

ресурсами у сфері охорони здоров’я. 

Знання законодавства України про охорону здоров’я,  нормативно-правових 

актів, що регулюють сферу публічного управління та адміністрування, нормативних 

документів, які регламентують професійну діяльність керівника закладу охорони 

здоров’я. 

Вміти визначати та характеризувати основні історичні етапи розвитку 

державного управління в Україні та у зарубіжних країнах, аналізувати позитивні 

тенденції, негативні наслідки, перспективи. 

Уміти аналізувати основні напрями реформування галузі охорони здоров’я в 

Україні; визначати проблеми і оцінювати переваги і можливі загрози на різних 

рівнях управління. 

Уміти організовувати діяльність закладів охорони здоров’я у координації і 

взаємозв’язку з різними суб’єктами управління на рівнях держави-регіону-міста -

закладу ОЗ. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

Тема 1. Публічне управління та 

адміністрування як системне явище в 

суспільстві 

11 2 - - - 3 6 

           Тема 2. Основні етапи розвитку 

українського державного управління 
14 2 2 - - 3 7 

Тема 3. Публічна сфера – єдність 

економічної, соціальної та політичної 

сфер. Громадянське суспільство як 

суб’єкт публічного адміністрування 

19 4 2 2 - 4 7 

Усього 44 8 4 2  10 20 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

 ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ І ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
 

Тема 4. Публічне управління, влада і 

держава 
17 4 2 - - 4 7 

Тема 5. Закони та принципи публічного 

управління  
15 2 2 2 - 3 6 

Тема 6. Регіональне публічне управління 

та місцеве самоврядування. 

Адміністративно-територіальна  реформа 

14 2 2 - - 3 7 

 46 8 6 2  10 20 

Усього 90 16 10 4  20 40 

Іспит 1       

Усього 90 12 20 4 - 14 40 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

 

ТЕМА 1.  ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК 

СИСТЕМНЕ ЯВИЩЕ В СУСПІЛЬСТВІ 

 

План 

1. Предметна область теорії публічного управління: управління суспільством 

– головне призначення публічного управління. Поняття та види публічного 

управління. Публічне управління та людина. Держава, її права і обов’язки щодо 

особи. Права, свободи й обов’язки людини і громадянина у сфері державного 

управління.  

2. Взаємодія громадянина й органів управління. Обов’язки органів управління 

щодо громадян. Публічне управління і суспільство.  

3. Місце і роль сучасних інститутів публічного управління та владно-

політичних процесів у демократичних суспільствах. 

 

Методичні поради: 

 

При вивченні цієї теми, студентам потрібно звернути увагу на область теорії 

публічного управління: управління суспільством, що є головне призначення 

публічного управління. Розглянути поняття та види публічного управління, 

взаємодію публічного управління та суспільства. Держава, її права і обов’язки щодо 

особи. Пригадати права, свободи й обов’язки людини і громадянина у сфері 

державного управління.  

Визначити місце і роль сучасних інститутів публічного управління та владно-

політичних процесів у демократичних суспільствах.  

 

Перелік питань для поглибленого самостійного опрацювання 

 

1. Католицька церква як засновник формальних адміністративних 
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Структур. 

2. Дослідження теорії публічного адміністрування в роботах значних 

Мислителів нового часу (джон локк, ш.-л. Монтеск'є, ж. Ж. Руссо, а. Сміт, а. 

Фергюсон та ін.). 

 

Контрольні запитання для самоперевірки 

 

1. Що становить публічне адміністрування? 

2. У чому полягає предметна сфера публічного адміністрування? 

3. Наведіть приклади співвідношення управління та адміністрування. 

4. Поясніть, з якими дисциплінами та в межах яких наукових 

Напрямів має розвиватись публічне адміністрування. 

5. Яка, на вашу думку, має бути методологічна основа публічного 

Адміністрування? 

 

ТЕМА 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

План 

1. Джерела управлінської думки (ІV тис. до н.е. – V ст.). Управлінська думка 

у період феодалізму, генезису та становлення капіталізму (V ст. – ХІХ ст.).  

2. Організація влади і здійснення управління в Київській Русі, Галицько 

Волинському князівстві, Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій: суть, 

характерні ознаки та особливості.  

Органи управління самоврядної України та організація управління в 

самоврядних містах. 

3. Центральні та місцеві органи Московського царства та Російської імперії 

для управління Україною. Уніфікація управління українськими землями після 

ліквідації автономії. Організація управління Галичиною після її приєднання до 

Австро-Угорщини наприкінці ХVШ – у першій половині XIX ст.  

4. Управлінська сутність перебудови. Формування ринкових структур і нових 

форм управління 

5. Реформи центральних і місцевих органів влади 1992–2016 рр. Історичні 

передумови становлення парламентаризму в Україні. 

 

Методичні поради: 

 

Реформа управління на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст. 

Реорганізація центрального апарату управління в Російській імперії на початку XIX 

ст. і її вплив на місцеве управління. Реформи місцевого управління в другій половині 

XIX ст. Взаємовідносини земств і міського самоврядування з органами державного 

управління.  

Формування альтернативних структур влади й управління в 1917 р. та 

проблема їх легітимації. Тимчасовий уряд і його структури на місцях. Реформування 

місцевого управління. Українська Центральна Рада і Генеральний секретаріат як 

органи влади. Організація державного управління в Україні за Гетьманату. Практика 

управління в УНР і ЗУНР.  
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Перетворення рад із структур самоорганізації населення в органи державної 

влади. Особливості державного управління в Радянській Україні. Характеристика 

управління в умовах адміністративно-командної системи.  

Сутність адміністративно-командної системи. Роль партійних і силових 

структур в управлінських процесах.  

Особливості правового регулювання державного управління. Конституції 

УРСР 1919; 1929; 1937 і 1978 років. Суперечливість радянських 

владноуправлінських реформ.  

Управлінська сутність перебудови. Формування ринкових структур і нових 

форм управління.  

Декларація про державний суверенітет України та її основні положення. Акт 

проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.  

Утворення СНД та проблеми державного управління.  

Конституція України 1996 р. і потреба у вдосконаленні державного 

управління. Об’єктивна детермінованість адміністративної і територіальної реформ 

в Україні, її завдання та суперечності реалізації.  

Необхідність формування цілісної системи публічного управління після 

здобуття незалежності.  

 

Перелік питань для поглибленого самостійного опрацювання 

 

1. Японський варіант людських стосунків: "за" і "проти" використання в 

Україні, потреба в адаптації. 

2. Єднання політики, адміністрування і економіки: переваги та недоліки. 

 

Контрольні запитання для самоперевірки 

 

1. Охарактеризуйте основні теорії та школи управління суспільством. 

2. Поясніть сутність концепції раціонального вибору. 

3. У чому полягає особливість концепції "новий менеджеризм"? 

4. Охарактеризуйте соціально-інженерний та гуманітарний підходи. 

5. Поясніть сутність публічного адміністрування в контексті неокласичної 

теорії. 

 

 

ТЕМА 3. ПУБЛІЧНА СФЕРА – ЄДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ, СОЦІАЛЬНОЇ 

ТА ПОЛІТИЧНОЇ СФЕР. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СУБ’ЄКТ 

ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

План 

 

1. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної, політичної та духовної 

сфер: поняття, складові, їх сутність і взаємообумовленність.  

2.  Економічна і культурна сфери – базис розвитку суспільства.  

3. Сутність демократії і демократичних засад публічного управління. 

4. Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства. 

 

Методичні поради: 
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           Дія ринкових принципів у політичній сфері. Особливості поведінки людей в 

економічній та політичній сферах. Публічне управління: публічна сфера, публічне 

право і публічна політика – співвідношення феноменів. Партії та вибори у 

формуванні публічної політики та прийнятті політичних рішень.  

            Інститути безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні. Вибори 

органів місцевого самоврядування. Місцевий референдум. Загальні збори громадян. 

Органи самоорганізації населення. Індивідуальні та колективні звернення. Основи 

політичної демократії та правової держави в Україні.  

Утвердження дуалізму суспільства і держави: сутнісні характеристики. 

Громадські організації та засоби масової інформації в системі публічного 

управління. Співвідношення принципів плюралізму і єдності в громадянському 

суспільстві. Автономність та органічна єдність громадянського суспільства і 

держави. 

 

Перелік питань для поглибленого самостійного опрацювання 

 

1. Особливості поведінки людей у побуті та натовпі, оцініть її вплив на 

економічні уподобання. 

2. Синергетичний ефекти соціальної сфери. 

3. Дія ринкових принципів у політичній сфері. 

 

Контрольні запитання для самоперевірки 

 

1. У чому полягає взаємозв'язок економічної науки з соціологією та 

політологією? 

2. Поясніть взаємозв'язок публічної сфери та публічної політики. 

3. Визначте співвідношення економіки та політичної економії. Чи мають 

бути відмінності поведінки людей у економічній та політичній сферах, якщо 

так, то охарактеризуйте їх особливості. 

4. Встановіть взаємозв'язки між громадськими організаціями, суспільством, 

органами державної влади, чиновниками та бізнес-структурами. 

5. У якій площині діють ринкові принципи у політичній сфері? 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

 ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ І ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

 

ТЕМА 4. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, ВЛАДА І ДЕРЖАВА 

 

План 

 

1.  Влада: феномен і основний засіб публічного управління.  

2. Загальна характеристика судової системи. 

3. Законодавча влада в управління справами суспільства і держави. 

4. Виконавча влада в управлінні справами суспільства і держави. 

 

 

Методичні поради: 
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             Механізм взаємодії влади та управління (європейський досвід). Держава як 

суб’єкт політичної влади. Співвідношення публічної і державної влади. Економічна 

влада. Взаємозв’язок і взаємозалежність політичної та економічної влади. Політичні 

процеси і технології. 

Конституційні принципи правосуддя. Конституційно-правові принципи 

організації та діяльності судової системи. Конституційна юстиція. Вищі органи 

судейської спільноти. Судова система України.  

Поняття, соціальні функції та повноваження парламенту. Структура 

парламенту. Статус парламентаря. Порядок роботи парламенту та загальні 

парламентські процедури. Структура, повноваження та порядок діяльності 

(регламент) Верховної Ради України. Законодавчий процес. Форми парламентського 

контролю в країнах ЄС: досвід для України.  

Інститут народного представництва в системі публічного управління. 

Законодавча влада в системі публічного управління. Статус, права, обов’язки 

народних депутатів. Структура, повноваження, функції Верховної Ради України. 

Механізми парламентської діяльності та парламентські процедури. Законотворчий 

та законодавчий процес. Парламентський контроль: сутність, значимість, механізми 

та форми реалізації: зарубіжний і вітчизняний досвід. Взаємодія Верховної Ради 

України з інститутами громадянського суспільства.  

Система та структура виконавчої влади.  

Кабінет Міністрів України: поняття, компетенції, формування та склад. 

Взаємовідносини Кабінету Міністрів України з центральними і місцевими органами 

виконавчої влади. Відповідальність уряду та його членів.  

Конституційні засади формування структури виконавчої влади. Центральні 

органи виконавчої влади (ЦОВВ) в Україні: поняття, ознаки, система. Порядок 

формування ЦОВВ та їх структура. Відповідальність ЦОВВ та їх акти. Територіальні 

органи ЦОВВ. Відносини ЦОВВ із місцевими державними адміністраціями. 

Урядова нормотворчість.  

Концепції децентралізації та деконцентрації влади. Децентралізація та 

деконцентрація виконавчої влади. Ієрархія інституцій влади і управління. 

Децентралізація повноважень і функцій органів публічної влади в країнах ЄС. 

Делегування повноважень у системі публічного управління. Дерегуляція надання 

послуг.  

Теорії походження держави. Зміст та функціональні особливості державної 

політики. Взаємодія та взаємовплив державної політики і державного управління. 

Взаємозв’язок і відмінність державного та публічного управління.  

Держава в системі та структурі публічного управління. Принципи 

політичного представництва та легітимності. Унітаризм, федералізм, 

конфедералізм. Особливості унітарного устрою України. Правова держава та основи 

політичної демократії. Громадянин держави та громадянство в країнах ЄС.  

Сталий розвиток у контексті суспільно-економічних проблем ХХІ століття. 

Стратегічні орієнтири соціальної складової сталого розвитку. Стратегія сталого 

розвитку України. 

 

Перелік питань для поглибленого самостійного опрацювання  

 

1. Механізм взаємодії влади з громадськістю. 
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2. Існування соціальної влади: міф або реальність.  

 

Контрольні запитання для самоперевірки 

 

1. Опишіть образ влади в Україні, що складався впродовж років.  

2. Охарактеризуйте сутність та прояви лобізму.  

3. Які існують напрями взаємодії влади із суб'єктами публічного 

адміністрування?  

           4. Держава як суб'єкт політичної та економічної влади.  

5. Який існує взаємозв'язок політичної та економічної влади та чи має бути 

між ними взаємозалежність? 

 

ТЕМА 5. ЗАКОНИ ТА ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

План 

1. Управління суспільством – головне призначення публічного 

адміністрування.  

2.  Загальний закон соціального управління – залежність управляючого 

впливу від стану системи та зовнішнього 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.  

3. Загальносистемні методологічні принципи публічного адміністрування. 

Принципи, що регулюють адміністрування як соціально-політичний, 

соціально-економічний та соціально-культурний процеси. Застосування 

принципів публічного адміністрування. 

 

 Методичні поради: 

 

Поняття “закономірність” і “закон”. Залежність управління конкретним 

суспільством від закономірностей розвитку світу та світової цивілізації. 

Обумовленість системних та інституціональних засад публічного управління 

базовими цінностями суспільства. Системність публічного управління. Необхідність 

посилення регулювання та управління суспільними процесами. “Необхідне 

багатоманіття” управляючих впливів. Участь населення, груп інтересів і громадян у 

публічному управлінні, підвищенні його результативності, ефективності й 

відповідальності. Соціально-професійна стратифікація та функціонування 

механізмів соціальної мобільності, формування й функціонування еліт. 

 Системні методологічні принципи публічного управління.  

 

Перелік питань для поглибленого самостійного опрацювання 

 

1. Взаємозв'язок та взаємозалежність законів та принципів соціального 

управління. 

2. Приклади застосування принципів публічного адміністрування. 

 

Контрольні запитання для самоперевірки 
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1. Охарактеризуйте загальносистемні методологічні принципи 

публічного адміністрування. 

2. Чи мають відрізнятись принципи, що регулюють адміністрування як 

соціально-політичний, економічний та культурний процеси? 

3. У чому полягає особливість закону розмежування центрів влади та 

децентралізації влади? Охарактеризуйте закон необхідності посилення 

регулювання та управління суспільними процесами. 

4. Поясніть сутність головного призначення публічногоадміністрування. 

5. Назвіть основні напрями застосування принципів публічного 

адміністрування. 

 

ТЕМА 6. РЕГІОНАЛЬНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА  РЕФОРМА 

 

План 

 

1. Регіональна публічна влада і місцеве самоврядування. Основні моделі 

організації публічної влади на місцях. Основні теорії та моделі місцевого 

самоврядування. 

2. Механізми державного регулювання економічного й соціального 

розвитку регіону. Форми і методи прогнозування регіонального розвитку. 

3. Адміністративно-територіальна реформа. Об’єднання громад. 

 

Методичні поради: 

 

Регіональні системи та стратегії регіонального розвитку. Регіональна 

політика: сутність, цілі, структура, принципи. Регіональне публічне управління. 

Багаторівневе управління територіями.  

Програмно-цільовий підхід до вирішення проблем розвитку регіонів. Система 

планування розвитку територій.  

Англосаксонська і континентальна системи місцевого самоврядування та їх 

особливості.  

Загальні засади організації місцевого самоврядування. Територіальні громади 

як первинні суб’єкти місцевого самоврядування. Органи і посадові особи місцевого 

самоврядування. Органи самоорганізації населення. Гарантії та захист прав 

місцевого самоврядування  

Комунальна власність як матеріальна основа місцевого самоврядування. 

Фінансова основа місцевого самоврядування. Сфери управління, повноваження та 

компетенції місцевого самоврядування. Правові засади та організація 

муніципального урядування в країнах ЄС.  

 

Перелік питань для поглибленого самостійного опрацювання 

 

1. Аналіз ідей теорій місцевого самоврядування. 

2. Ознаки демократичної держави. 

 

Контрольні запитання для самоперевірки 
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1. Яким чином співвідносяться поняття муніципальної публічної влади та 

місцевого самоврядування? 

2. Роль місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади. 

3. У чому полягає особливість виборів місцевого самоврядування? 

4. Місцевий референдум: необхідний або зайвий? 

5. Чи потрібно владі активізувати розвиток органів самоорганізації 

населення? 

 

6. Методичні рекомендації до самостійної роботи 

 

Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу "Історія публічного 

управління" призначені для студентів заочної форми навчання. Вивчення курсу 

передбачає засвоєння студентами теоретичних знань та придбання практичних навичок, 

потрібних для якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які володіють 

професійними знаннями, необхідними в сучасних ринкових умовах, формування 

відповідного рівня державного управління, публічного управління та економічного 

мислення. 

На початку кожної теми зазначено методичні поради, що застосовуються для 

викладення теми і вивчення яких є необхідною умовою для розуміння та якісного 

засвоєння матеріалу. В кінці кожної теми наводиться перелік питань для поглибленого 

самостійного опрацювання та контрольні запитання для самоперевірки. 

Наприкінці вивчення курсу рекомендується підсумкове тестування та написання 

дововідей- рефератів. 

Таким чином буде закріплено вивчений матеріал та реалізовано взаємозв'язок між 

усіма темами курсу. 

 

6. Самостійна робота 

 

Теми самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Години 

 

1 
Тема 1. Публічне управління та адміністрування як системне 

явище в суспільстві 

6 

2 
Тема 2. Основні етапи розвитку українського державного 

управління 

7 

3 

Тема 3. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та 

політичної сфер. Громадянське суспільство як суб’єкт 

публічного адміністрування 

      7 

4 Тема 4. Публічне управління, влада і держава 7 

5 Тема 5. Закони та принципи публічного управління  6 

6 
Тема 6. Регіональне публічне управління та місцеве 

самоврядування. Адміністративно-територіальна  реформа 

7 

Усього годин 40 
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Теми доповідей і рефератів 

 

1. Феномен управління та основні підходи до його вивчення. 

2. Основні поняття науки управління: влада та панування, керівництво та 

адміністрування, управління та менеджмент. 

3. Етапи становлення, коло проблем та основні школи загальної теорії управління. 

4. Поняття про соціальне управління. Види соціального управління. 

5. Механізм соціального управління: закони, принципи, форми і методи. 

6. Функції та організаційна структура соціального управління. 

7. Кадри управління та управлінський процес. Діапазон управління та проблема 

якісної оцінки управлінських кадрів. 

8. Інформація та комунікація в соціальному управлінні. Види комунікації. 

9. Поняття інформаційних бар’єрів та інформаційних шумів. 

10. Вимоги щодо інформації, яка використовується у соціальному управлінні. 

11. Державне управління: визначення та характерні риси. 

12. Визначення публічного управління (Демонд Кілінг, Джей М. Шавріц). Публічне 

управління та державне управління. 

13. Співвідношення понять: «government», «governance» та «good governance». 

14. «Public management» та «New public management»: спільне і відмінне. 

15. Принцип зворотного зв'язку як основа публічного управління. 

16. «Трирівнева концепція» публічного управління Леслі Пала. 

17. Організація масової свідомості та поведінки як елемент публічного управління. 

18. Суб’єкти та об’єкти публічного управління. Співробітництво з питань 

громадянського суспільства як один із пріоритетів реформування публічного 

управління в Україні. 

19. Ключові поняття для розуміння сутності та особливостей публічного управління. 

20. Поняття «держава» та «публічна влада». 

21. Погляди науковців на дефініцію «публічне управління». 

22. Визначення публічного управління, виходячи з властивості цілеспрямованості. 

23. Публічне управління та адміністрування з погляду системного підходу. 

24. Діяльністна модель публічного управління. 

25. Міжрівнева взаємодія у системі публічного управління та адміністрування. 

26. Завдання науки публічного управління у зв’язку з розвитком проблемних 

ситуацій у процесах державотворення, врахуванням різноманітних чинників впливу 

суспільних трансформацій на ефективність і результативність публічного 

управління, розвитком 

сучасної публічної кадрової політики. 

27. Публічне управління та адміністрування як економічна, освітня та наукова галузі. 

28. Сутність поняття «публічне управління». 

29. Об’єкт та предмет дослідження теорії публічного управління. 

30. Міжрівнева взаємодія у системі публічного управління. 

31. Внутрішня та зовнішня взаємодії у системі публічного управління. 

32. Складові взаємодії у системі публічного управління. 

33. Модель системної організації управління суспільством. 

34. Основні характерні риси чинної моделі публічного управління в Україні. 

35. Основні напрями та процеси публічного управління як системи діяльності. 

36. Напрями формування державних стратегій та політик в моделі публічного 

управління. 
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37. Напрям публічного адміністрування в моделі публічного управління. 

38. Основні форми публічного управління в Україні. 

39. Визначення поняття «закономірність». 

40. Навести приклади закономірностей, притаманних публічному управлінню, та 

охарактеризуйте їх. 

41. В чому проявляється закономірність ефективності управлінських рішень та дій? 

42. Стабілізаційні чинники взаємозв’язку рівнів суспільного управління. 

43. Сутність принципу «бритва Оккама». 

44. Систематизація принципів публічного управління. 

45. Загально-управлінські принципи. 

46. Універсальні принципи управління. 

47. Принципи цілепокладання. 

48. Сучасні принципи управлінської діяльності. 

49. Основні принципи публічного управління. 

50. Структурні принципи публічного управління. 

51. Моделі циклу та процесу управління. 

52. Сутність поняття «самоорганізаційна спроможність розвитку». Що дає введення 

цього поняття управлінцю: практику і досліднику? 

53. Пояснити схему розробки концепцій за принципом досягнення 

самоорганізаційної спроможності розвитку. 

54. Підходи сучасної публічно-управлінської діяльності, які складають основу 

управлінського мислення. 

55. Новітні моделі-підходи сучасного управління суспільним розвитком. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Історія публічного управління» є 

однією з форм вивчення дисципліни. 

Самостійна робота по курсу передбачає: 

• вивчення теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 

• підготовку до практичних занять; 

• систематизацію вивченого матеріалу перед модульним контролем; 

• систематичне відвідування усіх видів аудиторних занять; 

• написання рефератів. 

Самостійна робота студентів за досліджуваним курсом передбачає підготовку 

індивідуального завдання. Індивідуальне завдання являє собою письмовий звіт, що 

складається з теоретичного опису за обраною темою для самостійного вивчення. 

Самостійну роботу рекомендується виконувати за наступною структурою: 

вступ (розкривається актуальність і ціль самостійної роботи); 

основна частина (розглядаються основні теоретичні та практичні положення, 

які розкривають сутність обраної теми самостійної роботи, державне регулювання в 

області інтелектуальної власності); 

висновок (формулюються висновки та пропозиції з питань теми). 

список використаних джерел (наводиться перелік джерел літератури, яку 

було використано при виконанні самостійної роботи). 

Обсяг самостійної роботи – 10-15 стандартних сторінок. Для рецензування 

самостійна робота подається на кафедру менеджменту у встановлений строк. 
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Самостійні роботи, які подаються після встановленого строку, на рецензування не 

приймаються. Не приймаються також на рецензування й повертаються для усунення 

недоліків роботи з порушеннями вимог до оформлення. 

Виконані на належному рівні самостійні роботи після їх рецензування 

допускаються до захисту. 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Історія публічного управління» є 

однією з форм вивчення дисципліни. 

 

7. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання виконується в письмовому вигляді і включає 

теоретичне описання обраної теми та аналіз проблеми на прикладі України або 

інших країн.  

Індивідуальну роботу рекомендується виконувати за наступною структурою: 

зміст 

вступ (розкривається актуальність і ціль індивідуальної роботи); 

основна частина (розглядаються питання запропоновані в темі індивідуального 

завдання); 

висновок; 

список використаних джерел. 

Обсяг індивідуальної роботи – 15-20 стандартних сторінок.  

 

Перелік тем для  виконання індивідуального завдання 

 

1. Принцип первинності стратегії перед структурою, запропонований 

американським вченим О. Чандлером.  

2. Основні інструменти впливу на економічні процеси. 

3. Визначення та основні складові функції контролю. 

4. Основні різновиди контролю. 

5. Принципи, що стосуються функції контролю. 

6. Роль моніторингу в реалізації функції контролю. 

7. Актуальні завдання підвищення ефективності контролю у сфері публічного 

управління. 

8. Назвіть основні форми зовнішнього контролю. 

9. Етапи технології прийняття рішень за моделлю раціонального прийняття рішень. 

10. Сутність концепції вимушеної раціональності рішень. 

11. Ефективність управлінських рішень і дій залежить. 

12. Чинник участі людини в процесі управління. 

13. Роль керівника у процесі прийняття рішень. 

14. Риси і навички ефективно діючого державного керівника за Г.Чейзом. 

15. Назвіть основні ознаки «нового державного менеджменту». 

16. Управлінські технології державного управління. 

17. Технології цільового та процесного управління та особливості їх використання у 

публічному управлінні та адмініструванні. 

18. Актуальні напрями удосконалення управлінських технологій сучасного 

державного управління. 

19. В чому полягає складність вирішення проблем цілепокладання в управлінській 

діяльності? 
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20. Основні проблеми інформаційного забезпечення управлінських процесів в 

соціальних системах. 

21. Помилки у процесі прийняття рішень, що безпосередньо пов’язані з людським 

фактором. 

22. Сутність поняття «управлінські патології» та як долати такі патології? 

23. Які управлінські недоліки проявляються в умовах кризи у процесах прийняття 

рішень? 

24. Напрями вдосконалення прийняття та реалізації управлінських рішень. 

25. Що розуміють під нормотворчістю та роль останньої у державному 

управлінні? 

26. Яка мета прогнозування та планування нормотворчості? 

27. Як виявити невідповідності та протиріччя між реальною практикою у певній 

діяльності та її чинним правовим забезпеченням? 

28. Сутність поняття «мистецтво реформування». 

29. Ознаки «нового державного управління». 

30. Сутність поняття «адміністративна реформа». 

31. Сутність адміністративно-територіальної реформи та її співвідношення з 

адміністративною реформою. 

32. Сутність поняття «муніципальна реформа». 

33. Що Ви розумієте під правовою, адміністративно-правовою та судово-

правовою реформами? 

34. Що вкладається у зміст політичної реформи? 

35. Головна мета та очікувані результати адміністративної реформи в Україні. 

36. Основні інструменти, механізми та завдання досягнення цілей 

адміністративної реформи в Україні. 

37. Чинники, що найбільше впливають на роботу керівника. 

38. Основні складові елементи адміністративної культури. 

39. Які якості можна віднести до адміністративних цінностей організації? 

40. Основні сучасні методи формування адміністративної культури. 

41. Оцініть виконання управлінських функцій керівниками в органах державної 

влади та управління. 

42. Шляхи підвищення ефективності кадрової політики в органах державної 

влади та управління. 

43. Проблема оцінювання та управління якістю у публічному управлінні. 

44. Основні підходи до тлумачення терміну «адміністрування». «Public 

administration» : нюанси тлумачення. 

45. Адміністрування як організаційно-технічна складова публічного управління. 

46. Адміністративна система управління та концепція бюрократії Макса Вебера. 

47. Концепція адміністративної поведінки Герберта Саймона. 

48. Здійснення державної політики як ключовий елемент адміністрування. 

Здійсненність політики та впливовість політики. 

49. Концепції публічного управління економічними процесами. Поняття 

геоекономіки. 

50. Структура державного сектора економіки. 

51. Приватна та державна власність - взаємовідносини та протиріччя. 

52. Приватизація як інструмент державної політики. Обґрунтування доцільності 

та аналіз ризиків приватизації. 

53. Регуляторна політика держави відносно малого та середнього бізнесу. 
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54. Пріоритетні напрями науково-технічної політики держави. Їх цілі та завдання. 

55. Роль міжнародних економічних організацій у формування державної 

політики у галузі управління економічним розвитком країни. 

56. Роль держави у управлінні економічним розвитком. 

57. Бюджет як засіб контролю та управління економічним розвитком. 

58. Державна політика у сфері розвитку культури. 

59. Проблеми самоідентифікації осередків суспільства за мовними, 

культурноісторичними, або релігійними ознаками, основні завдання державної 

політики у відповідних сферах. 

60. Механізми керування взаємовідносинами між постачальниками та 

споживачами послуг ЖКГ. 

61. Державна політика в галузі освіти. Законодавче та нормативно-правове 

забезпечення освітньої галузі. 

62. Державні освітні стандарти. Моніторинг якості освіти. 

63. Охорона здоров’я як складова соціальної та гуманітарної політики держави. 

Державні механізми управління охороною здоров’я. 

64. Держава як гарант «забезпеченої старості». Світовий досвід вирішення питань 

пенсійного забезпечення.Методи ухвалення рішень, що дозволяють підвищити 

економічну ефективність управління науково-технічним прогресом. 

 

8. Контроль навчальних досягнень 

8.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів, лікарів-інтернів, 

слухачів. 

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки 

за такими критеріями: 

- оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко 

і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 

першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, 

вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, 

висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень 

засвоєння практичних навичок; 

- оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано 

викладає його; має достатні практичні навички, висловлює свої міркування з 

приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у 

викладенні теоретичного змісту або під час аналізу продемонстрованих практичних 

навичок; 

- оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 

викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; 

відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, 

недостатньо оцінює факти та явища, що пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

- оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал 

дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні 

навички не сформовані. 

 



 21 

8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під 

час підсумкового модульного контролю. 

 

8.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), 

яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок 

відповідно до переліку, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення 

кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 

балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності 

та підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються 

оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з 

використанням прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для 

відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені 

методичною розробкою для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). 

При цьому на одному занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види 

діяльності (усна відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або 

комп’ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем 

(або на останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною 

шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за індивідуальне 

завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана величина конвертується у бал за 

багатобальною шкалою таким чином: 

 

Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 

 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов 

успішного їх виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, 

залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони 

додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної 

навчальної діяльності. В жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну 

діяльність не може перевищувати 120 балів. 

8.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення 

усіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 
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До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали 

усі передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при 

вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з 

поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється 

відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати 

перевірку теоретичної та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 

підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 

балів)/ 

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє 

арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі 

ділиться на кількість модулів дисципліни). 

До кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть додаватися 

заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на міжнародних 

та всеукраїнських предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна сума балів за 

дисципліну не може перевищити 200 балів. 

 

Тести для контролю засвоєння знань 

 

Складено на основі інформаційних даних джерел [1 – 5; 21 – 23; 40; 53]. 

 

1. Публічне адміністрування – це: 

а) цілеспрямована взаємодія публічних адміністрацій з юридичними і 

фізичними особами з приводу забезпечення реалізації законів та 

виконання основних функцій: орієнтуючого планування, яке визначає бажані 

напрямки розвитку, створення правових, економічних та інших умов для 

реалізації інтересів учасників взаємодії, розподілу праці, кооперування і 

координування діяльності, а також моніторинг результатів; 

б) класична теорія менеджменту у державному секторі; цілісний 

державний апарат (політика, правила, процедури, системи, організаційні 

структури, персонал тощо), який фінансується за рахунок державного  

бюджету і відповідає за управління і координацію роботи виконавчої гілки 

влади та її взаємодію з іншими зацікавленими сторонами в державі, 

суспільстві та зовнішньому середовищі; 

в) управління та реалізація різних урядових заходів, що пов'язані з 

виконанням законів, постанов та рішень уряду та управління, що пов'язане з 

наданням публічних послуг; 

г) усі відповіді правильні. 

 

2. Метою здійснення публічного адміністрування є: 

а) економічний розвиток країни; 

б) соціальне благополуччя суспільства; 

в) покращення демографічної ситуації в країні;  

г) екологічна безпека. 
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3. Предметною сферою публічного адміністрування є процес: 

а) удосконалення взаємодії різних гілок влади; 

б) досягнення національних цілей та інтересів шляхом організації 

діяльності суб'єктів публічної сфери; 

в) поєднання інтересів суспільства та публічної влади; 

г)соціально-демографічний розвиток суспільства; 

д) усі відповіді правильні. 

 

4. Публічне адміністрування як наукова галузь синтезує такі підходи: 

а) історичний, політичний та юридичний;  

б)економічний та соціальний; 

в) соціологічний та психологічний; 

г) усі відповіді правильні. 

 

5. Публічна сфера – це єдність таких сфер: 

а) економічної та соціальної; 

б) політичної та економічної; 

в) соціальної та політичної;  

г)усі відповіді правильні. 

 

6. До суб'єктів економічної сфери належать такі органи: 

а) центральної та регіональної державної влади;  

б)законодавчої та виконавчої влади; 

в) органи публічної влади; 

г) місцевого самоврядування. 

 

7. Публічна сфера – це система: 

а) соціальних взаємозв'язків, що об'єднує всі елементи суспільного життя; 

б) основних напрямів економічного та соціального розвитку країни; 

в)взаємовідносин публічної влади та органів місцевого самоврядування;  

г)методів і принципів реалізації соціальної політики. 

 

8. Проблеми публічної політики полягають у тому що: 

а) зростає нездатність сучасної держави ефективно вирішувати соціальні 

проблеми населення; 

б) існують певні проблеми у формуванні ефективних механізмів реалізації 

соціальної політики держави; 

в) слабка роль громадського суспільства в процесі контролювання 

діяльності публічної влади; 

г) відсутність відповідного ресурсного забезпечення реалізації 

основних напрямів соціальної політики. 

 

9. Новий менеджеризм – це: 

а) прагнення скоротити державний сектор та обмежити роль уряду в 

суспільстві та економіці; 

б) прагнення поліпшити контроль з боку громадськості над державою через 

конкуренцію й цінову систему; 

в) "пошук економічного обслуговування";  
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г)усі відповіді правильні. 

 

10. До ознак громадянського суспільства науковці відносіть такі: 

а) наявність публічного простору, засобів комунікацій; 

б) організацію публічного життя вільних і рівноправних громадян, права 

яких захищені Конституцією; 

в) наявність незалежних від держави добровільних асоціацій 

і кооперація та солідарність між населенням; 

г) усі відповіді правильні. 

 

11. Основною ознакою дієвості громадянського суспільства є: 

а) діяльність органів публічної влади щодо розвитку публічної сфери;  

б) забезпечення прав і свобод людини та визнання їх загальнолюдською 

цінністю; 

в) планування діяльності громадських організацій;  

г) усі відповіді правильні. 

 

12. Влада – це: 

а) здатність і можливість здійснювати свою волю, чинити вирішальний 

вплив на діяльність, поведінку людей за допомогою певних засобів, зокрема 

авторитету, права, насильства; 

б) здатність того чи іншого політичного режиму досягти суспільного 

визнання та виправдання обраного політичного курсу, прийнятих ним 

політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади;  

в)особливий тип легітимності, організації влади і лідерства, що ґрунтується на 

виняткових якостях тієї чи іншої особистості, головним чином релігійного або 

політичного діяча, які дозволяють йому здійснювати в суспільстві функції 

пророка, вождя чи реформатора; 

г) сукупність методів і засобів для досягнення цілей політичними 

суб'єктами, укріплення і розширення політичної влади. 

 

13. Одна з найпоширеніших форм впливу добровільних об'єднань людей 

(груп інтересів) на органи влади в сучасних демократичних суспільствах: 

а) громадський рух; 

б) формування субкультур та/або прояви націоналізму; 

в) лобізм; 

г) немає правильної відповіді. 

 

14. Якщо виникає дефіцит ресурсів, необхідних для прийняття 

управлінського рішення, тоді необхідно: 

а) оптимізувати процес прийняття управлінського рішення; 

б) мінімізувати витрати на прийняття управлінського рішення за умовами 

досягнення поставлених цілей; 

в) скоротити витрати на розробку, обґрунтування, затвердження та 

реалізацію управлінського рішення; 

г) усі відповіді правильні. 

 

15. Технологія прийняття управлінського рішення – це: 
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а) послідовність етапів прийняття управлінського рішення; 

б) використання сучасної техніки та технологій в процесі прийняття 

управлінських рішень; 

в) варіант певної послідовності операцій в процесі прийняття 

управлінського рішення з використанням відповідних методів, техніки, 

персоналу та повноважень; 

г) процес використання адекватної та достовірної управлінської інформації. 

 

16. Якість управлінського рішення – це: 

а) сукупність властивостей, що відповідають певною мірою потребам 

успішного рішення існуючої проблеми; 

б) відповідність обґрунтованості управлінського рішення та витрат на 

його прийняття; 

в) забезпечення процесу прийняття управлінського рішення своєчасною та 

адекватною інформацією; 

г) здатність вирішити існуючу проблему в запланований час. 

 

17. Однією з основних цілей публічного адміністрування є: 

а) економічний розвиток країни; 

б) регулювання горизонтальних зв'язків публічної влади;  

в) покращення демографічної ситуації в країні; 

г) екологічна безпека. 

 

18. Місцеве самоврядування в Україні – це: 

а) реальна здатність територіальної громади самостійно або під 

відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 

України; 

б) це гарантоване державою право; 

в) формування жителів села чи добровільного об'єднання у сільську 

громаду жителів кількох сіл, селища, міста для вирішення комунальних та 

інших питань; 

г) усі відповіді правильні. 

 

19. Розробка "дерева-цілей" передбачає: 

а) побудову цілей на основі принципу ієрархічності від головної до 

конкретних завдань; 

б) розмежування цілей на стратегічні та тактичні; 

в) виконання певних повноважень в процесі формування головної та 

основних цілей; 

г) визначення та обґрунтування головної мети. 

 

20. У межах філософії концепції "Кращих цінностей у держслужбі" 

основними напрямами стандартизації є: 

а) стандарти послуг, що надаються органами виконавчої влади громадянам 

і організаціям; 

б) стандарти управління і документообігу; 

в) стандарти підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців; 
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г) стандарти етичної поведінки державних і муніципальних керівників і 

службовців; 

д) усі відповіді правильні. 

 

21. Регулювання горизонтальних зв'язків публічної влади повинно 

здійснюватися з позицій: 

а) економічної доцільності; 

б) соціальної доцільності; 

в) доцільності економічного, соціального та культурного розвитку 

суспільства; 

г) доцільності соціально-культурного розвитку суспільства. 

 

22. Суспільні цілі обґрунтовані: 

а) потребами та інтересами громадян і спрямовані на їх задоволення;  

б)найбільш істотними, загальними та стійкими відносинами залежності в 

суспільстві; 

в) зв'язками між процесами та явищами, що відбуваються в публічній 

сфері; 

г) характером взаємодії суб'єкта та об'єкта в процесі здійснення публічного 

адміністрування. 

 

23. У моделі електронного уряду виділяють такі сфери взаємовідносин: 

а) між органами державного управління і громадянами; між 

органами державного управління і підприємствами; 

між органами державного управління та їх співробітниками; 

між органами державного управління та різними державними органами; 

б) між органами державного управління та їх співробітниками; 

між органами державного управління та різними державними органами; 

в) між органами державного управління і громадянами; між 

органами державного управління і підприємствами; 

г) немає правильної відповіді. 

 

24. Державно-правовий характер управління визначається наступ- ними 

ознаками: 

а) в процесі управління здійснюються функції держави при дотриманні 

інтересів держави (публічних інтересів) і забезпеченні прав та свобод 

громадян; 

б) функції управління здійснюються спеціально створюваними державою 

суб'єктами за дорученням і від його імені або іншими суб'єктами, яким 

держава передає частину своїх повноважень у сфері управління; 

в) всі суб'єкти державного управління зобов'язані діяти в межах компетенції, 

встановленої для них законами та іншими нормативними правовими актами; 

г) усі відповіді правильні. 

 

25. Типовими елементами організації державного управління є 

наступні: 

а) загальна система державного управління в сфері, галузі, що включає в 

себе статус і функції спеціальних органів та інших органів, що діють у тій чи 
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іншій сфері, галузі та набір адміністративно-правових регуляторів, 

характерних для даної сфери, галузі; 

б) комплект, стандарт необхідних правових актів та інших регулюючих 

документів; 

в) механізм державного контролю та нагляду, інформаційне забезпечення; 

г) низові організації-об'єкти управління та ступінь участі громадян та їх 

об'єднань; 

д) усі відповіді правильні. 

 

26. Підхід, що розвиває теорію Веберівської раціональної бюрократії, 

який є концептуальною моделлю підвищення ефективності роботи 

державної бюрократії та інститутів держави, являє собою: 

а) поєднання ефективності організації з лідерськими навичками, стилем 

управління, індивідуальними характеристиками та якостями керівників 

міністерств і відомств, системами їх підбору, оцінюванням виконання 

завдань, мотивацією і професійним розвитком; 

б) акцент на поділі адміністрування та ієрархічній структурі, функціональній 

спеціалізації, чітких правилах роботи, жорсткому регламентуванні 

професійної діяльності державних службовців, відокремлення від власності, 

що створює необхідні передумови для ефективної роботи; 

в) взаємозв'язок ефективної роботи державних відомств і постійний та 

циклічний вплив коаліцій або груп всередині організації, що періодично 

формуються; 

г) економічний підхід, який доводить, що підвищення ефективності 

діяльності органів державної влади пов'язане з наявністю механізму 

конкуренції серед відомств, системою впровадження інновацій, а також 

політичної підзвітності державних органів, у першу чергу, перед платниками 

податків. 

 

27. Корупція – це: 

а) суперечність між особистими інтересами особи та її службовими 

повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або 

неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій 

під час виконання наданих їй службових повноважень; 

б) використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних 

із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття 

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або, відповідно, 

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі або на її вимогу 

іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 

протиправного використання наданих їй службових повноважень та 

пов'язаних із цим можливостей; 

в) грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, 

надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну 

ринкову; 

г) немає правильної відповіді. 

 

28. Діяльність із запобігання і протидії корупції ґрунтується на таких 



 28 

принципах: 

а) верховенство права; 

б) законності; 

в) пріоритетності запобіжних заходів; 

г) усі відповіді правильні. 

 

29. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є: 

а) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, 

державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, податкової міліції, особи 

начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту; 

б) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 

в) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки 

України, дипломатичної служби, доходів і зборів; 

г) усі відповіді правильні. 

 

30. Суб'єктами, які беруть участь у запобіганні, виявленні, а також в 

інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів 

щодо запобігання і протидії корупції, у міжнародному співробітництві в 

цій сфері, є: 

а) уповноважені підрозділи органів державної влади; 

б) місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; 

в) підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та 

форми власності, їх посадові та службові особи, а також громадяни, 

об'єднання громадян за їх згодою; 

г) усі відповіді правильні. 

 

31. У чому полягає відмінність ефективності та легітимності влади: 

а) легітимність спирається на неполітичні цінності навідміну від 

ефективності; 

б) ефективність влади спирається на політичні цінності, а легітимність  – 

інструментальні цінності та моральні принципи; 

в) ефективність влади спирається на інструментальні цінності, а 

легітимність – політичні цінності та моральні принципи; 

г) немає правильної відповіді. 

 

32. Які критерії можуть свідчити про кризу легітимності влади у 

політичному процесі: 

а) нездатність органів влади здійснювати свої функції або присутність у 

політичному просторі нелегітимного насилля та відсутність воєнних 

конфліктів та громадянських війн; 

б) неможливість уряду адаптуватися до мінливих умов та руйнування 

конституційного порядку; 

в) відсутність серйозних структурних змін або зниження ефективності 

виконання урядом своїх головних завдань – складання бюджету та розподілу 

політичних функцій серед еліти; 

г) усі відповіді правильні. 
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33. Аналізуючи теоретико-методологічні підходи до визначення 

ефективності діяльності органів державної влади виділяють: 

а) соціальну і політичну ефективності; 

б) економічну та психологічну ефективності; 

в) соціальну й економічну ефективності; 

г) економічну і політичну ефективності; 

д) немає правильної відповіді. 

 

34. На практиці оцінювання ефективності державного управління 

здійснюється за такими напрямами: 

а) оцінювання процесу виконання; 

б) оцінювання результатів; 

в) оцінювання наслідків; 

г) оцінювання економічної ефективності; 

д) усі відповіді правильні. 

 

35. До універсальних соціальних потреб відносять: 

а) здоров'я, особиста безпека, добробут, сім'я, родичі, освіта, 

кваліфікація, правопорядок тощо; 

б) прихильність до Батьківщини, сім'ї і т. д.; 

в) уявлення про добро і зло, щастя, сенс життя тощо; 

г) немає правильної відповіді. 

 

36. Відмінними рисами сучасної економічної системи є такі: 

а) різноманіття форм власності, серед яких провідне місце займає 

приватна власність, і активна науково-технічна діяльність, а також 

інформатизація суспільства; 

б) обмежене втручання держави в економіку при жорсткому контролі 

соціальної сфери та зміна структури виробництва і споживання у бік 

зростання ролі послуг, а також глобалізація господарської діяльності; 

в) зростання рівня освіти та творче відношення до праці; 

г) раціональне використання природних ресурсів і ефективне 

використання людського потенціалу, а також активне оновлення продукції, 

що випускається. 

д) усі відповіді правильні. 

 

37. Взаємовідносини уряду та бізнес-структур передбачають 

взаємодію у таких сферах: 

а) інтерфейс спілкування громадянина з органами державної влади, а також 

надання різноманітних державних послуг, які стосуються особисто громадян 

та їх об'єднань; 

б) публічні, відкриті процедури проведення державних закупівель та 

конкурсів; усі процедури звітності підприємств, яка подається в податкову 

адміністрацію та інші органи державної влади, за допомогою єдиного 

інтерфейсу спілкування; 

в) процедури відкритих кадрових конкурсів на заміщення вакантних 

посад в органах державної влади, а також наявність єдиної та своєчасної 

інформації для кожного державного службовця; 
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г) загальний захищений простір інформаційних ресурсів і документообігу 

між усіма органами державної влади. 

 

38. Громадське об'єднання це: 

а) громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є 

фізичні особи; 

б) добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб 

приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення 

суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та 

інших інтересів; 

в) жителі, об'єднані постійним проживанням у межах міста, селища, села, 

що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями чи 

добровільними об'єднаннями; 

г) немає правильної відповіді. 

 

39. Корпоративна влада в Україні здійснюється на основі 

функціонування: 

а) приватних підприємств; 

б) господарюючих суб'єктів у промисловості; 

в) державних підприємств; 

г) добровільних об'єднань. 

 

9. Рекомендовані джерела 
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