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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дисципліна «Публічне адміністрування» зорієнтована на формування
комунікативної

та

управлінської

компетентностей

студентів,

розвиток

організаційної культури, накопичення спеціального досвіду, що сприяє розвитку
креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців,
активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для
формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного
фахівця.
Однією з основних форм вивчення дисципліни «Публічне адміністрування»
є самостійна робота студентів.
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, істотним
чинником у формуванні вміння навчатися, активізації засвоєння студентом знань
та їх реалізації, основним засобом опанування навчального матеріалу в
позааудиторний час.
Мета самостійної роботи студентів – сприяти засвоєнню у повному
обсязі навчальної програми дисципліни «Публічне адміністрування» та
формуванню вміння самостійно працювати, що є важливою освітньою та
професійною якістю, сутність якої полягає у систематизації, плануванні та
контролі власної діяльності.
Завдання самостійної роботи студентів – засвоїти певні знання, уміння,
навички, закріпити та систематизувати здобуті знання, навчитися застосовувати
їх при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявити
прогалини у системі знань з предмету «Публічне адміністрування».
Зміст

самостійної

роботи

студентів

з

дисципліни

«Публічне

адміністрування» визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача.
Самостійна

робота

студентів

забезпечується

методичних засобів, передбачених для вивчення

системою

навчально-

навчальної дисципліни

«Публічне адміністрування»: навчальними та методичними посібниками,
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методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектом лекцій,
періодичними виданнями тощо.
Самостійна

робота

студентів

з

навчальної

дисципліни

«Публічне

адміністрування» організовується з дотриманням низки вимог:
 надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи;
 забезпечення можливості творчого підходу у виконанні роботи, не
обмежуючи освітній процес виконанням стандартних завдань;
 підтримка

у

процесі

виконання

самостійної

роботи

постійного

взаємозв'язку між викладачем та студентами.
Студенти,
адміністрування»,

які

розпочинають

мають

вивчати

інформуватися

дисципліну

викладачем

щодо

«Публічне
організації

самостійної роботи, її форм та видів, термінів виконання, форм контролю та
звітності, кількості балів за виконання завдань.
Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності,
термін виконання та кількість отриманих балів за виконані завдання
визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної програми
дисципліни (розділу «Самостійна робота студентів»).
Організація та контроль процесу та змісту самостійної роботи та її
результатів здійснюються викладачами кафедри.
Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної
роботи, фіксуються викладачами та доводяться до відома студентів.
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1.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»
Назва змістовної теми

№ зп

Змістовий модуль І. Публічне адміністрування як системне явище в
суспільстві
Тема 1.

Публічне адміністрування: поняття та наукові засади. Принципи і
закони публічного адміністрування

Тема 2.

Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної
сфер. Громадянське суспільство як суб'єкт публічного
адміністрування

Тема 3.

Публічне адміністрування та влада. Органи виконавчої влади в
системі публічного адміністрування.

Тема 4.

Місцеве самоврядування та його роль у публічному
адмініструванні.

Змістовий модуль іІ. Організація публічного адміністрування в
соціальній, економічній та політичній сферах
Тема 5.

Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та
виконання управлінських рішень.

Тема 6.

Механізми, органи, методи і стиль публічного адміністрування.

Тема 7.

Публічне адміністрування та економіка. Процес планування
місцевого економічного розвитку

Тема 8.

Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері.

Тема 9.

Результативність та ефективність публічного адміністрування.
Всього годин: 120
5

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для самостійного вивчення кожної теми
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.Публічне адміністрування як системне явище
всуспільстві
Тема 1. Публічне адміністрування: поняття та наукові засади
Принципи і закони публічного адміністрування. Основні напрями
публічного

адміністрування

в

Україні.

Публічне

адміністрування

як

багатопланове утворення. Предметна область публічного адміністрування
(основні поняття).
Виконайте завдання до теми 1.
1. Розкрийте суть поняття публічне адміністрування.
2. Назвіть характерні риси публічного адміністрування.
3. Охарактеризуйте об’єкти та суб’єкти публічного адміністрування.
4. Розкрийте предмет публічного адміністрування.
Література:[6; 8;9]
Тема 2. Публічна сфера –єдність економічної, соціальної та політичної
сфер. Громадянське суспільство як суб'єкт публічного адміністрування
Взаємозв'язок економічної науки, соціології та політології. Досвід
вивчення діяльності уряду. Політичний курс, його зв'язокі з позитивними і
негативними наслідками для економіки і соціальної сфери
Виконайте завдання до теми 2.
1. Проаналізуйте взаємозв’язок між економічною, соціологічною та
політологічною науками.
2. Охарактеризуйте соціальну сферу в публічному адмініструванні.
3. Проаналізуйте соціально-психологічні методи публічного
адміністрування.
4. Розкрийте значення економічних законів у підвищенні ефективності
адміністрування.
5. Охарактеризуйте етапи формування громадянського суспільства.
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6. Проаналізуйте місце і роль громадських організацій у публічному
адмініструванні.
7. Назвіть основні етапи становлення громадянського суспільства.
Література:[9; 8; 1; 13; 14; 12; 15; 16]
Тема3. Публічне адміністрування та влада
Органи виконавчої влади в системі публічного адміністрування. Публічне
адміністрування та влада.Органи виконавчої влади в системі публічного
адміністрування та сутність державної влади.
Виконайте завдання до теми 3.
1. Назвіть концепції політичної влади.
2. Дайте визначення системи органів державної влади в Україні.
3. Висвітліть механізм здійснення та структуризації влади.
4. Розкрийте зміст принципу поділу влади.
Література:[7; 8]
Тема 4.Місцеве самоврядування та його роль у публічному адмініструванні
Важливі ознакипобудови демократичної держави.Основні положення
організації і функціонування місцевого самоврядування в Україні.
Виконайте завдання до теми 4.
1. Проаналізуйте відносини місцевих державних адміністрацій усистемі
вертикальних та горизонтальних зв’язків.
2. Охарактеризуйте існуючу модель місцевого самоврядування вУкраїні.
3.

Розкрийте

концептуальні

підходи

до

співвідношення

публічногоадміністрування та місцевого самоврядування.
4. Розкрийте сутність сучасної державної політики щодо розвиткумісцевого
самоврядування.
Література:[8; 12]
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.Організація публічного адміністрування в
соціальній, економічній та політичній сферах
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Тема 5. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та
виконання управлінських рішень
Спрямованість на вироблення, прийняття та практичну реалізацію
управлінських рішень, покликаних змінювати у бажаному напрямі стан і
розвиток суспільних процесів, свідомість, поведінку і діяльність людей.
Виконайте завдання до теми 5.
1. Вкажіть основні структурні складові адміністративних апаратів
демократичних, правових держав.
2. Дайте визначення законодавчому регулюванню публічного
адміністрування.
3. Розкрийте роль допоміжного апарату у здійсненні цілей публічного
адміністрування.
4. Поясніть правове забезпечення цілей публічного адміністрування.
Література:[2; 8]
Тема6. Механізми, органи, методи і стиль публічного адміністрування
Реалізація процесу публічного адміністрування.Механізми, органи, методи
та стиль публічного адміністрування.Розроблення та втілення відповідних
управлінських механізмів, що створюють умови для своєчасного та ефективного
розв'язання наявних у цій сфері суперечностей. Найбільші суперечності у
системі публічного адміністрування.Забезпечення плідної взаємодії державних
органів влади та системи місцевого самоврядування.
Виконайте завдання до теми 6.
1. Охарактеризуйте тенденції централізації та децентралізації у
структурній організації публічного адміністрування.
2. Назвіть характерні ознаки публічної влади як основного атрибуту
державно-владного механізму.
3. Розкрийте суть методів публічного адміністрування.
Література:[ 4; 8;9]
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Тема 7. Публічне адміністрування та економіка
Процес

планування

місцевого

економічного

розвитку.

Напрями

формування та розвитку сучасної економічної системи. Складові економічної
системи України. Стан економіки, рівень її розвитку, ефективність.
Виконайте завдання до теми 7.
1. Розкрийте структуру та складові сучасної економічної системи.
2. Охарактеризуйте ознаки ринкової соціально орієнтованої економіки.
3. Розкрийте на інститути, через які здійснюється державне
регулювання економікою.
Література:[5; 17]
Тема 8. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері
Поняття соціальної сфери та її зміст. Сфера соціальної політики. Основні
цілі, принципи та функції соціальної політики держави на сучасному етапі
соціально-економічного розвитку України. Органи місцевого самоврядування й
органи влади суб'єктів соціальної політики України.
Виконайте завдання до теми 8.
1. Висвітліть соціальні та культурні функції держави.
2.

Охарактеризуйте

інструменти

соціального

захисту

населення,

які

використовує держава.
3. Проаналізуйте фактори, що впливають на соціальну політику держави.
Література:[5; 18]
Тема 9. Результативність та ефективність публічного адміністрування
Проблема результативності та ефективності. Сфери, види, форми, методи
організації

життєзабезпечення

людини.

Управління

як

діяльність,

що

здійснюється людьми, стосовно людей та виключно в інтересах людей.
Ефективність діяльності і добробут людини.
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Виконайте завдання до теми 9.
1. Дайте оцінку ефективності публічного адміністрування.
2. Розкрийте суть проблеми підвищення результативності й
ефективності публічного адміністрування.
3. В чому суть економічної оцінки ефективності функціонування
органів публічного адміністрування.
Література:[4; 10].
3. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота є формою самостійної роботи студента, метою якої є
поглиблення та засвоєння знань з дисципліни «Публічне адміністрування».
Варіант контрольної роботи студент визначає за останньою цифрою номера
своєї залікової книжки (див. таблицю).
Остання цифра номера залікової 1

2 3

4

5

6

7

8

9

0

2 3

4

5

6

7

8

9

10

книжки студента
Номер варіанту контрольної

1

роботи
Структура і зміст теми контрольної роботи визначаються програмою курсу, що
зумовлює таку послідовність роботи:
 вибір варіанту, що містить два теоретичних завдання;
 ознайомлення з рекомендованою літературою;
 написання та оформлення роботи.
При написанні роботи та її оформленні варто керуватися такими вимогами:
- обґрунтування вибраної теми;
- опрацювання відповідної літератури;
- наявність авторського розділу;
- наявність списку використаної літератури.
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Контрольну роботи студент виконує у вигляді реферату. У теоретичних
питаннях цитати та статистичні матеріали слід обов’язково супроводжувати
посиланнями на джерела інформації, які мають бути відображені у списку
використаної літератури. Посилання на інформаційні джерела необхідно
подавати у тексті контрольної роботи у квадратних дужках, наприклад [17, с. 24],
17 – це порядковий номер джерела у списку літератури, а 24 – сторінка із
вказаного джерела.
Контрольна робота має складатися із вступу (актуальність проблеми, мета,
завдання), основної частини (визначення проблеми та послідовне її розкриття),
висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи – до 25
машинописних сторінки формату А4 з 14 шрифтом та інтервалом 1,5, із полями
(верхне/нижне – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.).
Слід мати на увазі, що головною вимогою до контрольної роботи є
розкриття суті питань, а не кількість сторінок.
В кінці роботи студент ставить підпис та дату закінчення виконання
контрольної роботи.
4. ВАРІАНТИ (ТЕМАТИКА) КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант №1
1. Основні напрями публічного управління та адміністрування в Україні.
2. Процесуальні теорії мотивації.
Варіант №2
1. Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його
еволюція.
2. Сутність і елементи управлінського контролю.
Варіант №3
1. Предметна сфера публічного адміністрування.
2. Управлінське рішення, його характерні особливості.
Варіант №4
1. Співвідношення управління та адміністрування.
2. Особисті якості керівника та способи їх удосконалення.
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Варіант №5
1. Джерела ідей управління суспільством і країною.
2. Технологія процедури прийняття рішень.
Варіант №6
1. Публічне адміністрування як напрям наукових досліджень, сукупність
знань, сфера діяльності та навчальна дисципліна.
2. Етапи повного циклу прийняття рішень у публічному управлінні.
Варіант №7
1. Формування та розвиток теорій управління суспільством і країною.
2. Сутність мотивації в системі публічного управління.
Варіант №8
1. Соціально-інженерний та гуманітарний підходи.
2. Ієрархія потреб за Маслоу.
Варіант №9
1. Публічне управління у контексті неокласичної теорії.
2. Функції менеджменту планування.
Варіант №10
1. Взаємозв’язок економічної науки, соціології та політології.
2. Попередження виникнення кризових ситуацій.
Варіант №11
1. Співвідношення економіки та політичної економії.
2. Соціальне партнерство: сутність та напрями.
Варіант №12
1. Дія ринкових принци
2. Теорії лідерства та їх психологічні аспекти.
Варіант №13
1. Застосування принципів публічного адміністрування.
2. Засоби для реалізації владних відносин.
Варіант №14
1. Управління як визначальна функція публічного адміністрування.
2. Використання аналізу результатів контролю для коригування дій.
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Варіант №15
1. Роль конкуренції у процесі прийняття рішень.
2. Загальні принципи ефективного керівництва та їх застосування в
публічному управлінні.
Варіант №16
1. Публічне управління та становлення ринкової економіки.
2. Комунікаційний процес у системі публічного адміністрування.
Варіант №17
1. Можливості саморегуляції публічного адміністрування в Україні.
2. Характеристика типів влади.
Варіант №18
1. Становлення політичних партій в Україні.
2. Комунікації керівника для реалізації своєї ролі в інформаційному обміні,
процесі прийняття рішень.
Варіант №19
1. Основні напрями диференціації політичних партій в Україні.
2. Ділове спілкування на державній службі.
Варіант №20
1. Визначення та структура публічного управління України.
2. Природа і причини конфлікту. Управління конфліктною ситуацією.
Варіант №21
1. Методи вирішення внутрішньополітичних завдань у сучасній Україні.
2. Теорії очікувань та справедливості.
Варіант №22
1. Україна та програма «Партнерство заради миру».
2. Організація робочого місця державного службовця.
Варіант №23
1. Перспективи європейської інтеграції України.
2. Організація діяльності державного службовця.
Варіант №24
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1. Конституція України про права громадян у сфері соціального
забезпечення.
2. Підвищення ефективності розумової праці шляхом самовиховання.
Варіант №25
1. Соціальні та психологічні аспекти публічного управління.
2. Правила оформлення службових документів.
Варіант №26
1. Вибір рішення з урахуванням державних та відомчих інтересів.
2. Культура робочого місця та культура праці державного службовця.
Варіант №27
1. Комунікації в підрозділах органу влади, між підрозділами і керівництвом.
2. Інформаційно-змістові вимоги ділового стилю.
Варіант №28
1. Ведення діловодства в органах державної виконавчої влади.
2. Публічна сфера і публічна політика
Варіант №29
1. Структура механізму та органів публічного адміністрування.
2. Елементи публічного управління в міжнародному співтоваристві.
Варіант №30
1. Влада як основний засіб публічного адміністрування.
2. Бюрократія у системі публічного адміністрування.
5. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1.Публічне адміністрування як напрям наукових досліджень,
сукупність знань, сфера діяльності та навчальна дисципліна.
2.Формування та розвиток теорій управління суспільством і країною.
3.Публічне адміністрування в контексті неокласичної теорії.
4.Соціальна

сфера:

публічне

адміністрування

та

людина;

публічне

адміністрування та колектив; публічне адміністрування та суспільство.
5.Публічна сфера і публічна політика.
6.Громадянське суспільство як сфера формування єдиного комплексу
цінностей та відносин.
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7.Влада як основний засіб публічного адміністрування.
8.Політична влада в Україні: риси та особливості.
9.Форми державного правління та державного устрою.
10. Лобізм у політиці.
11.Місцеве самоврядування – демократична основа управління в державі.
12. Європейська Хартія та основні принципи місцевого самоврядування.
13.Загальносистемні методологічні принципи публічного адміністрування.
14.Управління як визначальна функція адміністрування.
15.Взаємовідношення суб’єкта та об’єкта прийняття рішень.
16.Цінності та цілі суспільства і держави.
17.Нові тенденції в системі публічного адміністрування.
18.Проблеми вибору найкращої форми правління.
19. Стиль публічного адміністрування.
20. Політизація вищого чиновництва.
21.Зони «підвищеного» ризику проявів корупції.
22.Критерії результативності та ефективності публічного адміністрування.
23. Основні види соціальної допомоги держави.
24. Принципи оцінки ефективності реалізації соціальної політики.
25. Напрями державного регулювання економікою.
26. Антимонопольна діяльність. Забезпечення цивілізованих засад
конкуренції.
27. Управління в релігійних об’єднаннях.
28. Правопорушення та відповідальність.
29. Правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної
публічної діяльності.
30.Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької діяльності.
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6. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.Специфіка роботи сучасного публічного управління та фіксація результатів
діяльності.
2.Професійні обов’язки державного службовця щодо ведення документації.
3.Основи теорії та історії державного будівництва в Україні.
4.Відновлення української державності у 1991 р., її легітимність та міжнародне
визнання.
5.Поняття публічного управління та адміністрування і його головні ознаки.
6.Демократичні та авторитарні держави: порівняльний аналіз.
7.Сучасні теорії походження держави.
8.Особливості історичного розвитку України щодо умов розбудови власної
держави.
9.Козацька державність як яскравий прояв здатності українського народу до
власної державної самоорганізації.
10.Історична обумовленість набуття Україною державної самостійності на
початку 90-х років.
11.Сучасна українська держава с точки зору історичного досвіду боротьби за
суверенітет.
12.Територіальна організація влади в Україні та її моделі.
13.Територіальна організація влади як система.
14.Адміністративно- територіальний устрій України.
15.Централізація та децентралізація територіальної організації влади.
16.Регіональне управління та місцеве самоврядування в територіальній
організації влади.
17.Правовий статус та компетенція місцевих державних адміністрацій.
18.Відносини місцевих держадміністрацій з іншими органами влади, місцевого
самоврядування,

об'єднаннями

громадян,

підприємствами,

установами,

організаціями.
19.Муніципальна реформа в Україні та її зв'язок з адміністративною реформою.
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20.Принципи та методи публічного управління.
21.Стратегічне планування у системі публічного управління.
22.Система управління комунальною власністю.
23.Повноваження місцевих рад у сфері фінансів.
24.Публічне адміністрування: європейський досвід.
25.Методи бюджетного регулювання доходів місцевого самоврядування.
26.Міжнародні правові стандарти щодо територіальної організації влади.
27.Всесвітня декларація про місцеве самоврядування. Європейська хартія про
місцеве самоврядування.
28.Типологія регіонів: європейський досвід.
29.Вплив факторів зовнішнього середовища на якістьвиконання посадових
обов’язків державного управлінця.
30.Пріоритети внутрішньої політики сучасної української держави.
31.Конституційний уcтрій та складові елементи політичної системи України.
32.Формування правової та соціальної держави в Україні.
33.Взаємодія внутрішньої та зовнішньої політики України на сучасному етапі.
34.Україна в СНД та ГУУАМ.
35.Європейський вибір України.
36.Розвиток співпраці України з Європейським Союзом.
37.Україна в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
38.Україна та регіональна інтеграція в Центральній та Південно-Східній Європі.
39. Основні напрями публічного управління та адміністрування в Україні.
40.Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його еволюція.
41. Предметна сфера публічного адміністрування.
42.Співвідношення управління та адміністрування.
43.Публічне адміністрування як напрям наукових досліджень, сукупність знань,
сфера діяльності та навчальна дисципліна.
44.Джерела ідей управління суспільством і країною.
45.Формування та розвиток теорій управління суспільством і країною.
46.Взаємозв’язок і взаємозалежність політичної та економічної влади.
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47.Загальний закон соціального управління – залежність управляючого впливу
від стану системи та зовнішнього середовища.
48.Загальносистемні методологічні принципи публічного адміністрування.
49.Принципи, що регулюють адміністрування як соціально-політичний,
соціально-економічний та соціально-культурний процеси.
50.Управління як визначальна функція публічного адміністрування.
51.Публічне управління та становлення ринкової економіки.
52.Можливості саморегуляції публічного адміністрування в Україні.
53.Становлення політичних партій в Україні.
54.Основні напрями диференціації політичних партій в Україні.
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