
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 
СИЛАБУС 

навчальної дисципліни Публічне адміністрування 
2021 – 2022 н.р.  

1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – магістр 
Галузь знань – 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність – 073 Менеджмент 
Освітня програма – Менеджмент інноваційної діяльності 
Загальний обсяг дисципліни –  5 кредитів ЄКТС 
Статус дисципліни – вибіркова  
Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 
Кафедра – економіки та менеджменту 
Курс – 1; семестр – 2; вид підсумкового контролю – екзамен 
Мова навчання – українська. 
Види занять: лекції, практичні 
Методи навчання: дослідницький метод, евристичний метод, інтерактивні методи, метод 
інформаційно-комунікативних технологій, кейс-метод,  пояснювально-ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, аналітико-синтетичний метод, метод e-learning 
Форми навчання: денна, дистанційна 
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3. Характеристика навчальної дисципліни 
1. Мета навчальної дисципліни − оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного 
адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, 
методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; набуття вмінь та 
формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень 
керівника суб'єкта публічного адміністрування. 
2. Результати навчання. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» студент повинен: 
знати: 

− предметну сферу і методологічну основу публічного адміністрування; 
− закони, принципи, механізми та органи публічного адміністрування;  
− основні засади публічного адміністрування в соціальній і економічній сферах та в 
добровільних об’єднаннях; 
− особливості відповідальності суб’єктів публічного адміністрування за правопорушення у цій 
сфері. 
вміти:  

− розробляти нормативну документацію, пропозиції, рекомендації для суб’єкта публічного 
адміністрування щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських рішень на 
основі результатів системного аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного стану 
розвитку об’єкта управління; 



− визначати технологію управління суб’єктом публічної сфери, що є раціональною за 
ознаками досягнення мети діяльності та використовуваними ресурсами, з урахуванням 
особливостей цього суб’єкта;  
− вживати заходи з упровадження сучасних форм і методів діяльності суб’єкта публічної 
сфери, його структурних підрозділів, оптимізації його функціональної та організаційної 
структури, виходячи зі змісту сучасних управлінських технологій; 
− застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності публічного 
адміністрування в умовах соціально-економічних змін. 
3. Компетентності. 
Навчальна дисципліна формує: 
Загальні компетентності: 

− здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 
− здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  
− здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 
Спеціальні (фахові) компетентності: 

− здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація 
визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;  
− здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;  
− здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;  
Програмні результати навчання: 

− ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення; 
− мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 
соціальну відповідальність; 
− організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками 
різних професійних груп та в міжнародному контексті; 
− демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, 
впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 
Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних 
дисциплін «Стратегічне управління», «Інноваційний менеджмент», «Менеджмент організацій», 
«Корпоративне управління». 

4. Програма дисципліни. 
Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування 
Джерела ідей управління суспільством і країною. Формування та розвиток теорій управління 
суспільством і країною. Основні теорії та школи управління суспільством другої половини XX – 
початку ХХІ століття. Соціально-інженерний та гуманітарний підходи в публічному 
адмініструванні.  
Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його еволюція. Предметна сфера 
публічного адміністрування. Методологічна основа. Співвідношення управління та 
адміністрування. Публічне адміністрування як напрям наукових досліджень, сукупність знань, 
сфера діяльності та навчальна дисципліна. 
Тема 2. Публічна сфера - єдність економічної, соціальної та політичної сфер 
Взаємозв’язок економічної науки, соціології та політології. Співвідношення економіки та 
політичної економії. Особливості поведінки людей у економічній та політичній сферах. 
Соціальна сфера: публічне адміністрування та людина; публічне адміністрування та колектив; 
публічне адміністрування та суспільство. Дія ринкових принципів у політичній сфері. Публічна 
сфера і публічна політика. 
Тема 3. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного 
адміністрування 
Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства. Сутнісні характеристики 
громадянського суспільства. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні. 
Громадянське суспільство як сфера формування єдиного комплексу цінностей та відносин. 
Автономність і органічна єдність громадянського суспільства та держави. 
Тема 4. Публічне адміністрування та влада 



Феномен влади. Публічна влада та публічне адміністрування. Влада як основний засіб 
публічного адміністрування. Механізм взаємодії влади та публічного адміністрування. Держава 
як суб’єкт політичної влади. Економічна влада. Взаємозв’язок і взаємозалежність політичної та 
економічної влади. Лобізм. 
Тема 5. Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада 
Поняття муніципальної публічної влади і місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування - 
демократична основа управління в державі. Основні фактори формування місцевого 
самоврядування. Роль місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади та публічного 
адміністрування. 
Сфери управління та компетенції місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі 
органи місцевого самоврядування. Посадові особи місцевого самоврядування. 
Інститути безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні. Вибори органів місцевого 
самоврядування. Місцевий референдум. Загальні збори громадян. Органи самоорганізації 
населення. 
Тема 6. Закони та принципи публічного адміністрування 
Управління суспільством – головне призначення публічний адміністрування. 
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. 
Загальносистемні методологічні принципи публічного адміністрування. Принципи, що 
регулюють адміністрування як соціально-політичний, соціально-економічний та соціально-
культурний процеси. Застосування принципів публічного адміністрування. 
Тема 7. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання 
управлінських рішень 
Управління як визначальна функція публічного адміністрування. Управлінське рішення як 
наукова категорія. Пріоритетність політичного вибору цінностей та цілей. 
Визначення цінностей та цілей – визначальна ланка прийняття рішень. Роль конкуренції в 
процесі прийняття рішень. Взаємовідношення суб’єкта та об’єкта прийняття рішень. 
Послідовність етапів прийняття рішень. Динаміка виконання рішень.  
Тема 8. Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування 
Структура механізму та органів публічного адміністрування. Типологізація органів публічного 
адміністрування. Принципи організації діяльності органів публічного адміністрування. 
Територіально-адміністративний аспект публічного адміністрування. 
Проблеми вибору найкращої форми правління. 
Методи публічного адміністрування. Застосування демократичних методів. 
Стиль публічного адміністрування. 
Тема 9. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування 
Поняття корупції та корупційних дій. Нормативно-правова база антикорупційної діяльності. 
Зони «підвищеного» ризику проявів корупції. 
Фактори запобігання проявам корупції: політичний, нормативно-правовий, організаційний, 
економічний, кадровий, морально-психологічний. 
Тема 10. Результативність та ефективність публічного адміністрування 
Поняття результативності та ефективності публічного адміністрування. Фактори 
результативності та ефективності публічного адміністрування. 
Вимір продуктивності, результативності та ефективності публічного адміністрування. Критерії 
результативності та ефективності публічного адміністрування. 
Фактори підвищення ефективності публічного адміністрування. Контрактна система та 
неокорпоративізм. 
Тема 11. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері 
Формування підходів до соціальної політики. Держава як гарант соціальної спрямованості 
ринкової економіки. Публічне адміністрування в забезпеченні населення суспільними благами. 
Основні види соціальної допомоги держави. Зростання ролі позаекономічних факторів. 
Публічне адміністрування у сфері науки, культури та мистецтва. Забезпечення державою 
соціальної безпеки людини, громадянина та населення. Забезпечення державою безпеки прав та 
інтересів споживачів. 



Принципи оцінювання ефективності реалізації соціальної політики. 
Тема 12. Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері економіки 
Основні напрями формування та розвитку сучасної економічної системи. Основні ознаки 
ринкової соціально орієнтованої економіки. Від економіки індустріального типу до 
постіндустріальної економіки. Основні характеристики сучасної економічної системи. Напрями 
державного регулювання економікою. Керуюча система в період криз і спадів. 
Загальна характеристика взаємовідносин суспільства та економіки. Етапи формування та 
еволюції публічного адміністрування у сфері економіки. 
Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької діяльності. Нові тенденції у 
взаємовідносинах суспільства та бізнесу. 
Управління власністю в умовах демократичної, правової держави. Законодавче та нормативно-
правове забезпечення конкурентного середовища. 
Антимонопольна діяльність. Забезпечення цивілізованих засад конкуренції. 
Механізми взаємодії суспільства та економіки. 
Тема 13. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних об’єднаннях 
Поняття та види добровільних об’єднань. Загальні принципи управління в добровільних 
об’єднаннях. Управління в громадських об’єднаннях. Управління в суспільно-господарських 
об’єднаннях. Управління в господарських товариствах, що мають на меті отримання прибутку. 
Управління в релігійних об’єднаннях. 
Правопорушення та відповідальність. Відповідальність органів державної влади та місцевого 
самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій, посадових осіб за 
правопорушення у сфері публічного адміністрування. 
Відповідальність недержавних організацій, органів і осіб, які не перебувають на державній 
службі чи службі в органах місцевого самоврядування, за правопорушення у сфері публічного 
адміністрування. 
Правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної публічної діяльності. 

Тематика практичних занять. 
1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування 
2. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної сфер. 
3. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного адміністрування. 
4. Публічне адміністрування та влада. Муніципальна публічна влада. 
5. Закони та принципи публічного адміністрування. 
6. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських 
рішень. 
7. Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування. 
8. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування. 
9. Результативність та ефективність публічного адміністрування. 
10. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері. 
11. Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері економіки. 
12. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних об’єднаннях. 
5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 
Лекційні і практичні заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 
Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК, 
мультимедійне обладнання, програмне забезпечення Microsoft Office PowerPoint, в умовах 
дистанційного навчання – платформа Zoom.    
6. Система оцінювання. 
Засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни перевіряється усним опитуванням, 
контрольною роботою, індивідуальним завданням, екзаменом. 
Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Поточний контроль 

Екзамен 
Контрольна робота  50 
Усні відповіді на практичних заняттях 30 
Індивідуальне завдання 20 
Всього балів 100 100 
Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

 



Оцінювання усних відповідей студентів на практичних заняттях здійснюється за 
накопичувальною бальною системою. Студент може отримати максимально 30 балів за шість 
усних відповідей на практичних заняттях, кожна з  яких оцінюється у 0,1,2,3,4 або 5 балів. 
Письмова контрольна робота проводиться після вивчення студентами завершеного за змістом 
обсягу навчального матеріалу, оцінюється у 50 балів та передбачає виконання аналітичних, 
тестових, ситуаційних та розрахункових завдань з дисципліни. 
Студент виконує письмово  індивідуальне завдання, яке оцінюється у 20 балів.  
Критерії оцінювання індивідуального завдання: 
 
 

Підсумковий екзамен проводиться у письмовій формі за екзаменаційними білетами, що 
передбачають виконання теоретичних та прикладних завдань і оцінюється у 100 балів.  
Підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи за семестр з 
ваговим коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен з ваговим коефіцієнтом 0,4. Оцінка виставляється 
за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 
Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі і оцінюється за 
стобальною шкалою.  
Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять усі види підсумкового контролю 
у терміни, визначені їх індивідуальним планом. 
7. Політика дисципліни. 
Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 
академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 
контролю. 
Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 
навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення 
необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з 
навчальною літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 
Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 
8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 
Основна література 

1. Вступ до публічного адміністрування : навчальний посібник / Н. Л. Гавкалова, Т. А. 
Власенко, Л. Ю. Гордієнко та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора Н. Л. Гавкалової. – 
Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 372 с. 
2. Публічне адміністрування : навчальний посібник / О. М. Ястремська, Л. О. Мажник. – Х. : 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 132 с. 
3. Публічне адміністрування: навч. посіб. /А. С. Даниленко та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, 
професора, академіка НААН України Даниленка А. С., д-ра екон. наук, професора Юхименка 
П.І., д-ра екон. наук, доцента Сокольської Т.В. К.: Центр учбової літератури, 2019. 288 с. 
4. Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / Скидан О. В., Якобчук В. П., 
Дацій Н. В., Ходаківський Є. І. [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 
705 с. 
5. Публічне управління та адміністрування : навчальний посібник / [А. О. Азарова, Л. М. 
Ткачук, Л. О. Нікіфорова та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 181 с. 
6. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і 
зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора 
Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрюкайтене; 
Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – 606 с. 
7. Сукманова О.В. Публічне адміністрування охорони права власності в Україні. Теорія і 
практика. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 450 с. 
8. Ястремська О. М. Публічне адміністрування : навчальний посібник / О. М. Ястремська, Л. О. 
Мажник. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 132 с. 

Критерії оцінювання Кількість балів 
Повнота виконання дослідження 0-6 
Рівень самостійного виконання ІЗ  0-4 
Якість оформлення відповідно до вимог 0-4 
Якість та точність розрахунків, зроблені висновки 0-2 
Захист ІЗ 0-4 
Загальна кількість балів 20 



9. Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів всіх форм 
навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування 
(за видами економічної діяльності)‖) / С.І. Чернов, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 97 с. 
Додаткова література 

10. Бакуменко В. Д. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання 
управлінських рішень / Бакуменко В. Д. // Наук. розвідки з держ. та муніцип. упр. : зб. наук. пр. – 
2015. – №1. – С. 8-26. 
11. Біла В. Р. Види форм публічного адміністрування: оновлення доктринальних підходів. 
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 4. 2019. С. 112-115. 
12. Біла В. Р. Правові форми публічного адміністрування в Україні. Дисертація на здобуття 
ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право» (081 «Право»). – Національний авіаційний університет – 
Київ, 2020. – 431 с. 
13. Бугайчук К. Л. Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення / К. Л. 
Бугайчук // Право і безпека. – 2017. – № 3 (6). – С. 38-44. 
14. Енциклопедія державного управління. [Текст] у 8 т. Т. 8. Публічне врядування / наук.-ред. 
кол.: В. С. Загорський [та ін.]. Львів : ЛРІДУ, НАДУ, 2011. 712 с. 
15. Закон України «Про державну службу» N889-VIII від 10.12.2015. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19 
16. Колесникова К. О. Публічне адміністрування в Україні: огляд літературних джерел. Теорія 

та практика державного управління. 2013. Вип. 3. С. 112–119. 
17. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» // для здобувачів, що 
навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 Право. 
Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 81 с. 
18. Кошелева Л. І. Основні теоретичні підходи до визначення публічного адміністрування. 
Державне управління та місцеве самоврядування, 2018, вип. 2(37). С.13-18 
19. Лазор О. Я. Публічне управління та адміністрування: ретроспектива деяких теоретичних 
аспектів. Університетські наукові записки. 2015. №4. С. 111–121. 
20. Максименюк М. Ю. Філософські засади публічного адміністрування. Гуманітарний вісник 

Запорізької державної інженерної академії. 2015. Вип. 61. С. 206–223. 
21. Методичні підходи до організації діяльності з публічного адміністрування : наук. розробка / 
уклад. : Н. М. Мельтюхова, Л. В. Набока, Ю. В. Дідок ; за заг. ред. Н. М. Мельтюхової. – Київ : 
НАДУ, 2011. – 48 с. 
22. Митяй О. В. Дослідження понять «державне управління» і «публічне адміністрування». 
Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2018. Вип. 1. С. 124–128. 
23. Основи публічного адміністрування: навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи та практичних занять для студентів Інституту підготовки кадрів для органів юстиції 
України денної форми навчання другого (магістерського) рівня галузь знань 08 «Право» 
спеціальності 081 «Право» / уклад.: Н. П. Матюхіна, М. С. Ковтун, О. М. Соловйова та ін. – 
Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – 79 с. 
24. Петровський П. М. Проблема розуміння в контексті розвитку публічного управління в 
Україні. Ефективність державного управління. 2017. Вип. 1. С. 21–27. 
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