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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 - 

Самостійна робота 60 

Форма семестрового контролю іспит 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Предметом вивчення дисципліни «Історія публічного управління» є процес 

досягнення національних цілей та інтересів шляхом діяльності суб’єктів публічної 

сфери, у тому числі законодавчих, виконавчих і судових органів та органів місцевого 

самоврядування. 

Мета: вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань  

історії публічного управління та набуття практичних вмінь і навичок щодо 

застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні 

суб’єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетентностей, 

необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) 

суб’єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади та 

місцевого самоврядування. 

Метою викладання є підвищення знань щодо основних етапів розвитку 

українського публічного управління у процесі прийняття та реалізації управлінських 

рішень. 

Цілі навчання - застосування знань щодо основних етапів розвитку українського 

публічного управління у процесі прийняття та реалізації управлінських рішень. 

Основні завдання, які повинні бути розв’язані у процесі викладання 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. 

Освітня підготовка магістрів ґрунтується на використанні лекцій, практичних і 

семінарських занять із застосуванням самостійної форми навчання. 

 

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. 

• Здатність управляти різнобічною комунікацією, до 

самоаналізу та коригування управлінської діяльності, 

ефективного самоменеджменту, саморозвитку. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

• Здатність організовувати діяльність органів 

публічного управління та закладів охорони здоров’я різних 

форм власності. 

• Здатність проводити оцінку можливостей закладу 

охорони здоров’я як системи, визначати критерії розвитку, 

розробляти маркетингову стратегію і тактику діяльності на 

ринку медичних послуг. 

• Здатність вести дослідницьку діяльність у сфері 

публічного управління та адміністрування з використанням 

різних джерел інформації, даючи критичну оцінку для своїх 

висновків у формі тексту. 

 

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.   
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Програма навчання передбачає лекційний курс, практичні та семінарські 

заняття, а також завдання для самостійної роботи з дистанційною формою 

комунікації. Окрім того, навчальним планом передбачено базовий, етапний і 

заключний види контролю, а також самостійна робота студентів. 

 

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 

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 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

 

ТЕМА 1.  ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК 

СИСТЕМНЕ ЯВИЩЕ В СУСПІЛЬСТВІ 

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.  

Взаємодія громадянина й органів управління. Обов’язки органів управління 

щодо громадян. Публічне управління і суспільство.  

Місце і роль сучасних інститутів публічного управління та владно-політичних 

процесів у демократичних суспільствах. 

 

ТЕМА 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

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

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

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.  

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.  

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.  

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.  
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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.  

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

передумови становлення парламентаризму в Україні. 

 

ТЕМА 3. ПУБЛІЧНА СФЕРА – ЄДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ, СОЦІАЛЬНОЇ ТА 

ПОЛІТИЧНОЇ СФЕР. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СУБ’ЄКТ 

ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Публічна сфера – єдність економічної, соціальної, політичної та духовної сфер: 

поняття, складові, їх сутність і взаємообумовленність. Економічна і культурна сфери 

– базис розвитку суспільства. 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. Сутність демократії і демократичних засад публічного 

управління. 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.  

Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства. 

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. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

 ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ І ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

 

ТЕМА 4. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, ВЛАДА І ДЕРЖАВА 

 

 Влада: феномен і основний засіб публічного управління. 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. 

Загальна характеристика судової системи. Конституційні принципи 

правосуддя. Конституційно-правові принципи організації та діяльності судової 

системи. Конституційна юстиція. Вищі органи судейської спільноти. Судова система 

України.  

Законодавча влада в управління справами суспільства і держави. 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 
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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.  

Виконавча влада в управлінні справами суспільства і держави. 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. 

 

ТЕМА 5. ЗАКОНИ ТА ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

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. Принципи, що 

регулюють управління як соціально-політичний процес. Принципи, що регулюють 

управління як соціально-економічний процес. Принципи, що регулюють управління 

як соціально-культурний процес. 
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ТЕМА 6. РЕГІОНАЛЬНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА  РЕФОРМА 

 

 Регіональні системи та стратегії регіонального розвитку. Регіональна політика: 

сутність, цілі, структура, принципи. Регіональне публічне управління. Багаторівневе 

управління територіями.  

Механізми державного регулювання економічного й соціального розвитку 

регіону. Форми і методи прогнозування регіонального розвитку. Програмно-цільовий 

підхід до вирішення проблем розвитку регіонів. Система планування розвитку 

територій.  

Регіональна публічна влада і місцеве самоврядування. Основні моделі 

організації публічної влади на місцях. Основні теорії та моделі місцевого 

самоврядування. 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.  

Місцеве самоврядування в контексті децентралізації влади та управління. 

Адміністративно-територіальна реформа. Об’єднання громад. 

 

      6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. 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 
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рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не 

сформовані. 

 

6.2. 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. 

 

6.3. 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. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення 
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усіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

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. 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

Методи навчання: 

1. Лекції 

2. Практичні заняття 

3. Семінарські заняття. 

4. Самостійна робота студента. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

№ 

лекції 
Тема лекції 

Кількість 

годин 

1. Публічне управління та адміністрування як системне 

явище в суспільстві 
2 

2. Основні етапи розвитку українського державного управління 2 

   3. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної 

сфер. Громадянське суспільство як суб’єкт публічного 

адміністрування 

4 

4. Публічне управління, влада і держава 4 

5. Закони та принципи публічного управління 2 

6. Регіональне публічне управління та місцеве самоврядування. 

Адміністративно-територіальна  реформа 
2 

 Разом  16 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

занят

тя 

НАЗВА ТЕМИ 
Кількість 

годин 

1 2 3 

1 
Публічне управління та адміністрування як системне 

явище в суспільстві 
- 

2 Основні етапи розвитку українського державного управління 2 

3. 

Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та 

політичної сфер. Громадянське суспільство як суб’єкт 

публічного адміністрування 

2 

4. Публічне управління, влада і держава 2 

5. Закони та принципи публічного управління 2 

6. 
Регіональне публічне управління та місцеве самоврядування. 

Адміністративно-територіальна  реформа 
2 

 Разом  10 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

п/п 
НАЗВА ТЕМИ 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Публічне управління та адміністрування як системне явище 

в суспільстві 
6 

2 Основні етапи розвитку українського державного управління 7 

3 Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної 

сфер. Громадянське суспільство як суб’єкт публічного 

адміністрування 

7 

4 Публічне управління, влада і держава 7 

5 Закони та принципи публічного управління 6 

6 Регіональне публічне управління та місцеве 

самоврядування. Адміністративно-територіальна  реформа 
7 

 Разом 40 

 

Окремо визначається перелік завдань для самостійної роботи студентів, які 

будуть перевірятись і оцінюватись до проведення іспиту, враховуючи відповідну 

кількість годин, виділених на опанування даної теми.  

Зміст самостійної роботи визначається відповідними методичними 

рекомендаціями. 

 

8. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 
1. Публічне управління як системне суспільне явище.  

2. Поняття та особливості публічного управління.  

3. Держава, її права і обов’язки щодо особи.  

4. Специфіка публічного управління. Публічне управління як спеціальна 

наукова теорія.  

5. Формування системи публічного управління після здобуття незалежності.  
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6. Реформи центральних і місцевих органів влади 1992–2016 рр.  

7. Об’єкт і суб’єкт управління як елементи системи. Прямі і зворотні зв’язки в 

системі управління.  

8. Основні зарубіжні школи наукового управління і їх представники.  

9. Цінності та цілі суспільства і держави.  

10. Громадянське суспільство та його сутність.  

11. Традиційна модель управління і модель “good governance”.  

12. Модель “New Public Management” (NPM): сутність та ефективність 

застосування в країнах ЄС.  

13. Інструментальні концепції публічного адміністрування.  

14. Організаційна культура публічного управління.  

15. Інформаційне суспільство і відкритість влади.  

16. Інформаційна політика України. Інформаційні війни.  

17. Публічна сфера: поняття, складові, їх сутність і взаємообумовленість.  

18. Економічна і культурна сфери – базис розвитку суспільства.  

19. Публічне управління: публічна сфера, публічне право і публічна політика – 

співвідношення понять.  

20. Партії та вибори у формуванні публічної політики та прийнятті політичних 

рішень.  

21. Сутність демократії та демократичних засад публічного управління.  

22. Основні моделі демократії на прикладах країн ЄС.  

23. Інститути безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні.  

24. Громадські організації в системі публічного управління.  

25. Засоби масової інформації в системі публічного управління.  

26. Співвідношення принципів плюралізму і єдності в громадянському 

суспільстві.  

27. Соціальна і духовна сфера як об’єкт соціальної та гуманітарної політики.  

28. Сутність соціальної та гуманітарної політики.  

29. Суб’єкти публічного управління у сфері соціального і духовного розвитку.  

30. Механізми державного управління розвитку процесів соціальної 

мобільності.  

31. Соціальна політика як чинник формування соціальної безпеки суспільства.  

32. Механізми державного управління розвитку етнонаціональних відносин.  

33. Проблеми формування національної самосвідомості українського народу.  

34. Національна ідея; її зміст та націотворчий потенціал.  

35. Гуманітарна політика як чинник розвитку духовного життя.  

36. Законодавча та законотворча діяльність: спільне та відмінне.  

37. Функції Верховної Ради України як вищого представницького органу влади. 

38. Сутнісні ознаки кризи сучасного парламентаризму.  

39. Лобізм у публічному управлінні.  

40. Освітній потенціал нації як основа конкурентоспроможності держави.  

41. Характеристика публічної політики: її сутність і завдання.  

42. Громадська думка і публічна політика.  

43. Держава як суб’єкт політичної влади.  

44. Співвідношення публічної і державної влади.  

45. Законодавча влада в управлінні справами суспільства і держави.  

46. Виконавча влада в управлінні справами суспільства і держави.  

47. Взаємовідносини Кабінету Міністрів України з центральними і місцевими 

органами виконавчої влади.  

48. Концепції децентралізації та деконцентрації влади.  
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49. Ієрархія інституцій влади і управління.  

50. Делегування повноважень у системі публічного управління.  

51. Зміст та функціональні особливості державної політики.  

52. Взаємодія та взаємовплив державної політики і державного управління. 

53. Цільова, функціональна та організаційна структури публічного управління.  

54. Сталий розвиток у контексті суспільно-економічних проблем ХХІ століття.  

55. Стратегічні орієнтири соціальної складової сталого розвитку.  

56. Стратегії регіонального розвитку.  

57. Регіональна політика: сутність, цілі, структура, принципи.  

58. Регіональне публічне управління.  

59. Регіональна публічна влада і місцеве самоврядування. Основні моделі 

організації публічної влади на місцях. Основні теорії місцевого самоврядування.  

60. Територіальні громади як первинні суб’єкти місцевого самоврядування.  

61. Основні моделі місцевого самоврядування.  

62. Місцеве самоврядування в контексті децентралізації влади та управління.  

63. Органи самоорганізації населення.  

64. Правове регулювання публічно-управлінських явищ.  

65. Поняття правової держави та правового регулювання публічно-

управлінських явищ.  

66. Глава держави у системі публічного управління.  

67. Закономірності та принципи публічного управління.  

68. Публічне управління як процес вироблення, прийняття та виконання 

управлінських рішень.  

69. Функції, організаційна структура і механізми публічного управління.  

70. Особливості функцій публічного управління в умовах демократичної, 

правової, соціальної держави. Механізм публічного управління: сутність, складові та 

їх характеристики.  

71. Механізми взаємодії держави та громадянського суспільства.  

72. Завдання, функції та складові адміністративної реформи.  

73. Сучасні тенденції у взаємовідносинах держави і бізнесу.  

74. Конкуренція як фактор ринкового прогресу (основні тенденції та проблеми 

формування конкурентного середовища).  

75. Теорія суспільного вибору як методологія аналізу вироблення колективних 

рішень.  

76. Інститути представницької влади в Україні.  

77. Механізми формування позитивного іміджу Української держави.  

78. Лідерство в системі публічного управління.  

79. Роль політичної та державно-управлінської еліти в реалізації стратегічних 

реформ.  

80. Стратегічні пріоритети публічного управління розвитком національної 

економіки в контексті європейського вибору. 

 

9. Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації для викладачів. 

2. Методичні вказівки для студентів. 

3. Набори тестів за темою практичного заняття. 

4. Мультимедійні лекції за темами. 
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:[підручник] / О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук та ін.; за заг. ред. О.М. 

Бандурки. Х. : Золота миля, 2011. 584 с. 

33. Адміністративне право України. Загальна частина : академічний курс : 

[підручник] / О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук та ін.; за заг. ред. О.М. 

Бандурки. Вид. 2-ге. Х. : Золота миля, 2012. 584 с. 

34. Адміністративне право України. Особлива частина : академ. курс : 
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Бандурки. Х. : ХНУВС, 2013. 840 с. 

35. Адміністративне право України : підручник : Затверджено МОН України / 

[Т.О. Коломоєць, П.С. Лютіков, О.Ю. Меліхова]; за заг. ред. Т.О. Коломоєць; Держ. 

вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. Вид. 2, змінене і 

доп. К.: Істина, 2012. 528 с. 

36. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс : 

підручник: Затверджено МОН України. К. : Юрінком Інтер, 2011. 576 с. 

37. Адміністративне право : підручник : затверджено МОН України / Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Богуцький та ін.; за ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. 
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39. Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, 
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40. Адміністративне право України : підручник / [Галунько В. В., Олефір В. І., 

Гридасов Ю. В., Іванищук А. А., Короєд С. О.]. Херсон : ХМД, 2013. Т.1 : Загальне 

адміністративне право. Академічний курс. 2013. 393 с. 

41. Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, 
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47. Бакуменко В. та ін. Особливості публічного управління та адміністрування: 

навч. посіб. Київ: Ліра–Київ, 2017. 256 с. 

48. Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Публічне адміністрування в Україні в умовах 

реформування (адміністративно-правовий аспект): навч. посіб. / Держ. вищ. навч. 

закл. «Запорізький нац. ун-т». Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2013. 215 с. 
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Чернівці: Технодрук, 2014. 76 с. 

53. Лазор О.Д., Лазор О.Я., Юник І.Г. Основи державного управління та 
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Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст -2», 2012. 520 с. 

54. Пєтков В. П., Торяник В. М. Менеджмент у державному управлінні : навч. 
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55. Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Школик А. М. та ін. Публічне управління: 
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Інформаційні ресурси в інтернеті 

 

1. Верховна Рада України (офіційний веб-сайт). – 

http://www.portal.rada.gov.ua/rada/ 

2. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України «Урядовий портал». – 

http://www.kmu.gov.ua/ 

3. Офіційний веб-сайт Національного агентства України з питань державної 

служби. – 

http://www.nads.gov.ua. 

4. Офіційний веб-сайт European Group of Public Administration (EGPA). – 

http://www.iias-iisa.org/egpa/ 

5. Офіційне Інтернет-представництво Президента України. – 

http://www.president.gov.ua. 
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	8. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
	8. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
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	34. Національна ідея; її зміст та націотворчий потенціал.
	35. Гуманітарна політика як чинник розвитку духовного життя.
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	43. Держава як суб’єкт політичної влади.
	44. Співвідношення публічної і державної влади.
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	47. Взаємовідносини Кабінету Міністрів України з центральними і місцевими органами виконавчої влади.
	48. Концепції децентралізації та деконцентрації влади.
	49. Ієрархія інституцій влади і управління.
	50. Делегування повноважень у системі публічного управління.
	51. Зміст та функціональні особливості державної політики.
	52. Взаємодія та взаємовплив державної політики і державного управління.
	53. Цільова, функціональна та організаційна структури публічного управління.
	54. Сталий розвиток у контексті суспільно-економічних проблем ХХІ століття.
	55. Стратегічні орієнтири соціальної складової сталого розвитку.
	56. Стратегії регіонального розвитку.
	57. Регіональна політика: сутність, цілі, структура, принципи.
	58. Регіональне публічне управління.
	59. Регіональна публічна влада і місцеве самоврядування. Основні моделі організації публічної влади на місцях. Основні теорії місцевого самоврядування.
	60. Територіальні громади як первинні суб’єкти місцевого самоврядування.
	61. Основні моделі місцевого самоврядування.
	62. Місцеве самоврядування в контексті децентралізації влади та управління.
	63. Органи самоорганізації населення.
	64. Правове регулювання публічно-управлінських явищ.
	65. Поняття правової держави та правового регулювання публічно-управлінських явищ.
	66. Глава держави у системі публічного управління.
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	69. Функції, організаційна структура і механізми публічного управління.
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	71. Механізми взаємодії держави та громадянського суспільства.
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