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ВСТУП 

 

     1.Мета дисципліни –  забезпечення стійкої системи знань та розкриття змісту основних 

понять теорії публічного адміністрування та сутності, структури, компетенції інститутів 

державного управління України як головної ланки публічного управління та адміністративно-

правових відносин. Опанування таких понять та інститутів дає знання про конкретні 

адміністративно-правові механізми здійснення державної влади, будову, функції, повноваження 

її органів, принципів, методів, напрямків та правової бази їх діяльності. 

2.Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати структуру та функції державного управління та місцевого самоврядування, основні 

інститути публічного адміністрування (держава, політичні партії, громадські організації, органи 

місцевого самоврядування, засоби масової інформації), закономірності функціонування системи 

в цілому та її інститутів. 

2. Вміти на основі знань про публічне адміністрування,  інститути, закономірності його 

функціонування орієнтуватися в управлінських та публічно-політичних процесах, політичному 

житті конкретних країн. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління інформацією; 

критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних подій та явищ; використання 

іншомовних фахових політичних інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна “Публічне адміністрування” є складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

“бакалавр”, є нормативною за спеціальністю “Політологія”, викладається в другому семестрі IІІ 

курсу  в обсязі 102 годин у тому числі: лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 год., самостійна 

робота – 56 год. Навчальна дисципліна знайомить студентів з інститутами, принципами та 

функціями публічного адміністрування. Визначаються предмет та методи публічного 

адміністрування, його структура, основні процеси та моделі державного управління та місцевого 

самоврядування, субєкти управління в суспільстві та особливості їх формування та 

функціонування. 

4.Завдання (навчальні ціцлі) – оволодіння студентами понятійним апаратом та вмінням 

розкрити зміст соціальної природи, сучасного розуміння і особливостей організації публічного 

адміністрування в Україні; системного розвитку, структури, функцій, компетенції та організації 

діяльності суб’єктів державного управління; форм, методів та правового забезпечення 

державного управління; особливостей, механізмів та форм управління державою різними 

сферами життєдіяльності України; принципів та форм організації місцевого самоврядування в 

Україні.  

 

  5. Результати навчання за дисципліною:  
  

 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни К

Код 
Результат навчання 



 Знати:    

1

1.1 

категоріальний апарат, структуру та 

методологічні засади публічного 

адміністрування, державного 

управління та місцевого 

самоврядування 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

залік залік

5 

1

1.2 

визначення та інтерпретації 

основних понять  теорії публічного 

адмініструванняа та місцевого 

самоврядування 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

залік  

5 

1

1.3 

розвиток теорії та практики 

державного управління та місцевого 

самоврядування в Україні та світі 

Лекція, 

самостійна робота 

Реферат, 

контрольна 

робота, залік 

5 

1

1.4 

базові концепції публічного 

адміністрування, державного 

управління та місцевого 

самоврядування 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

реферат, 

контрольна 

робота, залік  

6 

1

1.5 

конституційно-правовий статус 

особи як людини і громадянина 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

реферат, залік  

5 

1

1.6 

конституційно-правові інститути 

місцевого самоврядування та 

громадських об’єднань  

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

контрольна 

робота, залік  

14 

 Вміти:     

2

2.1 

застосовувати понятійно-

категоріальний апарат науки 

публічного адміністрування в 

науковому аналізі політичних 

процесів 

 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

реферат 

10 

2

2.2 

набуття досвіду критичного 

оцінювання різноманітних 

теоретичних підходів та концепцій, 

що існують в публічному 

адмініструванні, державному 

управлінні 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

реферат 

15 

2

2.3 

формулювати рекомендації щодо 

удосконалення правового 

регулювання управлінських 

відносин у суспільстві 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

реферат, текст 

рекомендацій 

15 

1

2.4 

здобуття навичок практичного 

застосування теоретичних знань для 

аналізу процесів та явищ у сфері 

   



публічного управління 

1

2.5 

орієнтуватись в основних методах та 

процедурах дослідження явищ, 

пов’язаних з державним управлінням 

та місцевим самоврядуванням 

   

 Комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

інтернет-ресурсів, читання новітньої 

політологічної та правничої 

літератури, в підготовці до 

семінарських занять та написанні 

самостійних робіт 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

реферат 

3 

3

3.2 

презентувати результати 

проведених політологічних 

досліджень та здійсненої самостійної 

роботи у вигляді доповідей, 

повідомлень, есе, презентацій, 

конспектів 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

дискусія, 

реферат 

3 

2

3.3 

вести полеміку з питань публічного 

адміністрування та правового 

регулювання суспільних відносин і 

сфері управління на основі 

володіння понятійно-

категоріальним апаратом  науки  

Семінари Дискусія 3 

 Автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу із 

державно-управлінських досліджень, 

вільно володіти методами обробки, 

аналізу та синтезу наукової 

інформації 

Самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусія, 

реферат 

2 

4

4.2 

самостійно вирішувати комплексні 

завдання, пов’язані із верифікацією 

результатів існуючих оприлюднених 

публічно-управлінських досліджень, 

та порівнювати їх із результатами 

проведених власних досліджень  

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

дискусія 

5 

4

4.3 

нести відповідальність за 

достовірність та політико-

ідеологічну незаангажованість 

проведених досліджень у сфері 

управління та обстоювати власну 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

дискусія, 

екзамен  

4 



наукову позицію 

  

 6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

                                Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва) 
1

 1.1 

1

 1.2 

2

 2.1 

4

 4.1 

4

 4.2 

  +    

   +   

   +   

 

 

7.Схема формування оцінки. 

  Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки (результати навчання 1.1–1.3); оцінювання практичної 

підготовки (результати навчання 2.1-2.3); оцінювання комунікації (результати 

навчання 3.1-3.3); оцінювання автономності та відповідальності  (результати навчання 

4.1-4.3). Загальна оцінка складає до 100 балів, що розподіляються на 80 і 20 балів 

відповідно між результатами  семестрового і підсумкового (на заліку) оцінювання.  

7.1. Форми оцінювання знань студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Реферат (до 5 балів): Р.Н. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4,2, 4,3 

        2. Контрольна робота (до 20 балів): Р.Н.1.3, 2,3, 3.2 

      Вибір і комбінування форм оцінювання знань студентів та нарахування відповідної 
кількості балів здійснюються залежно від конкретних навчальних ситуацій. 

- підсумкове оцінювання: письмова контрольна робота в обсязі навчальної програми. 

- умови допуску до підсумкового заліку: студент допускається до складення заліку за 

умови отримання ним за результатами семестрового оцінювання щонайменше 48 

балів. 

7.2. Організація оцінювання: оцінювання здійснюється за національною шкалою 

з переведенням у бали за стобальною шкалою: “зараховано”(60 і більше балів); “не 

зараховано” (менше 60 балів). Підсумкове оцінювання у формі контрольної роботи (до 

20 балів) оцінюється наступним чином: 

20 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

          10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але не вистачає аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності;     



     5 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, у відповіді є суттєві 

неточності. 

Остаточна кількість балів є сумою балів, отриманих за результатами семестрового 

оцінювання і безпосередньо на заліку. 

7.3. Шкала відповідності оцінок: 

 

Зараховано 60-100 балів 

Не зараховано     0-59 балів 

  

  

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять 

 

№ 
п/п 

Номер і назва теми 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн

аробота 

 

1 

Тема 1. Сутніст публічного адміністрування та 

його співвідношення з дердавним управлінням 

та виконавчою владою 

2 2 8 

2 

Тема 2. Адміністративне право як 

регулятивна основа публічно-управлінських   

відносин. 

 

4 4 10 

3 

Тема 3 Методи і форми державного 

управління. 

 

2 2 6 

4 
Тема 4. Суб’єкти державного управління. 

 
4 4 18 

5 
Тема 5.  Державне управління в окремих  сферах 

суспільного 
2 2 8 

6 

Тема 6.  Забезпечення законності у 

державному управлінні. 

 

4 4 8 

 

7 Тема 7.  Місцеве самоврядування в Україні: 2 2 8 



концептуальні засади 

 

8 

Тема 8. Система  місцевого самоврядування в 

Україні 

 

4 2 8 

9 

Тема 9.  Організаційно-правова основа 

місцевого самоврядування 

 

2 2 8 

10 
Тема 10.  Гарантії та відповідальність посадових 
осіб та органів місцевого самоврядування 2 2 8 

 Контрольна робота   2  

 ВСЬОГО 26 26 68 

Загальний обсяг 120  год., в тому числі: 

Лекцій  -  26 год. 

Семінари – 26 год. 

Самостійна робота – 68 год. 

 

Рекомендована література: 

1. Господарське законодавство України. –К.: Парламентське видання, 2006. 
2. Господарський Кодекс України. –К.: Парламентське видання, 2006. 
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. –К.: Вид. Паливода А.В., 2007. 
4. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. ред. В.Б.Авер’янов. –К.: 

Юридична думка, 2004. –Т.1. 
5. Адміністративне право України. / За заг. ред Т.О. Коломойця. –К.: Істина, 2007. 
6. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник. / За заг. ред. А.Т.Козлюка. –Х., 

2001. -112с.  
7. Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного 

управління: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. –К.: НАДУ, 2004. -460. 
8. Англо-український словник термінів і понять з державного управління / Укл. Г.Райт та ін.; 

Пер. В.Івашко. –К.: Основи, 1996. –С.128-131. 
9. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. –М.: Юрид. лит-ра, 1997. –

С. 398-400. 
10. Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. - Томск, 
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