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Дисципліна «Публічне адміністрування» спрямована на формування у студентів теоретичних знань та 

вироблення практичних навичок щодо принципів і механізмів публічного управління та адміністрування та його 

ролі в розвитку суспільства; опанування основами методології, технологіями та процедурами публічного 

управління та адміністрування в публічній сфері. Дисципліна орієнтує на оволодіння методами прийняття 

управлінських рішень, моніторингу та контролю їх виконання на національному, регіональному та місцевому 

рівнях набуття навичок адміністрування в публічній сфері. 

 
3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення курсу «Публічне адміністрування» є оволодіння теоретичними знаннями з питань 

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 компетенцій, 

необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного 

адміністрування, в тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Публічне адміністрування» є:  

- узагальнення теоретичних засад у сфері публічного управління, розуміння основних тенденцій та 

напрямів їх еволюції;  

- визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного управління в розвитку суспільства;  

- опанування основами методології, технологіями та процедурами публічного управління 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;  

- набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення результативної та ефективної 

діяльності суб'єктів публічної сфери.  
 

4. ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ: 

Викладання курсу передбачає традиційні лекційні та практичні заняття із застосуванням інтерактивних 

методів навчання, поєднуючи із індивідуальними (творчими) роботами та передбачає виконання завдань 

самостійної роботи, в тому числі командної.  

Формат blended (змішаний). 



 

5. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

У результаті вивчення дисципліни студенти зможуть: 

знати 

1. предметну сферу і методологічну основу публічного управління;  

2. перспективні наукові напрями розвитку публічного управління;  

3. технології та процедури формування цілей публічного управління;  

4. закони, принципи та механізми публічного управління;  

5. засади, механізми, органи, методи та стилі публічного управління; особливості публічного управління; 

6. особливості відповідальності суб'єктів публічного адміністрування за правопорушення у цій сфері. 

 

вміти:  

1. підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), пропозиції, рекомендації 

(проекти) для суб'єкта публічного управління щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів 

управлінських рішень на основі результатів системного аналізу суспільно-політичного та соціально-

економічного стану розвитку сфери управління (об'єкта управління), застосовуючи методики визначення 

певних показників;  

2. визначати технологію управління суб'єктом публічної сфери, що є раціональною за ознаками 

досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з урахуванням особливостей цього суб'єкта; 

3. виробити процедури та основний зміст кожного етапу вироблення та впровадження управлінського 

рішення з визначенням термінів, виконавців і вартості; 

4. уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності суб'єкта публічної сфери, його 

структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та організаційної структури, виходячи зі змісту 

сучасних управлінських технологій; 

5. застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності публічного 

адміністрування в умовах соціально-економічних змін. 
 

 

 

 

 



6. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ: 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 14 

Практичні заняття 14 

самостійна робота 92 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 120 

 

7. ВИМОГИ ВИКЛАДАЧА 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики 

поведінки. Для проходження дисципліни необхідно мати конспект і зошит практичних занять. Працювати з 

навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних 

занять проводиться усна співбесіда по темі. Без особистої присутності здобувача підсумковий контроль не 

проводиться. 

 

 
8. ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ: 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний\ вибірковий 

2020 2 281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

1 вибірковий 

 

9. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Тема 

Форма діяльності 

(заняття)*лекція, самостійна, 

дискусія, групова робота) 

Завдання, 

год 



Тема 1. Предмет і методологічні основи публічного 

адміністрування 

Лекція, самостійна робота Тести, питання 

Тема 2. Публічна сфера - єдність економічної, соціальної та 

політичної сфер. Громадянське суспільство як суб'єкт 

формування цілей публічного адміністрування 

Лекція, самостійна робота Тести, питання 

Тема 3. Публічне адміністрування та влада Лекція, групова робота Кейси 

Тема 4. Публічне адміністрування та муніципальна публічна 

влада 

Лекція, дискусія Кейси 

Тема 5. Закони та принципи публічного адміністрування Лекція, самостійна робота Кейси 

Тема 6. Публічне адміністрування як процес вироблення, 

прийняття та виконання управлінських рішень 

Лекція, групова робота Кейси 

Тема 7. Механізми, органи, методи та стилі публічного 

адміністрування 

Лекція, групова робота Кейси 

Тема 8. Основні засади публічного адміністрування в 

соціальній сфері 

Лекція, групова робота, 

дискусія 

Тести, «мозковий 

штурм», питання 

Тема 9. Публічне адміністрування та економіка. Функції 

публічного адміністрування у сфері економіки 

Лекція, дискусія Тести, «мозковий 

штурм» 

Тема 10. Відповідальність у публічному адмініструванні Лекція, групова робота Тести, «мозковий 

штурм», питання 

Тема 11. Результативність та ефективність у сфері публічного 

адміністрування 

Лекція, групова робота, 

дискусія 

Тести, «Акваріум» 

 

10. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з 

навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, і рейтингу з атестації (екзамен) – 40 балів. 

Вимоги до письмової 

роботи 

Впродовж семестру кожен студент має підготувати: 

- есе за обраною тематикою; 

- індивідуальну роботу, що передбачає розробку кейсової ситуації на актуальну проблему 



міста/регіону/країни; 

- індивідуальну роботу, що вимагає скласти матрицю стейкхолдерів.. 

 

Усі письмові роботи мають бути подані до початку заліково-екзаменаційної сесії. Відсутність письмових 

робіт не допустима. У разі дистанційного навчання, письмові роботи подаються на електронну пошту 

викладачеві. Усі письмові роботи перевіряються на антиплагіат.  

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Усно складені усі теоретичні теми, конспект та індивідуальна робота. 
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12. ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ  

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-5 балів). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 15%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування (наприклад, програма Kahoot). 
 

13. ОЦІНЮВАННЯ: 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:  

ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ % від остаточної оцінки 

Відповіді, питання 10 

Командна робота 25 

Індивідуальна робота 25 

Екзамен (теми 1 - 10) – тести 40 

  

Шкала оцінювання студентів: 
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ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 82-89 добре 

C 74-81 добре 

D 64-73 задовільно 

E 60-63 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

14. НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 

Студент повинен дотримуватися «Кодексу академічної доброчесності» 

(http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B

0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1

%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf), який визначає 

цінності, якими керуються учасники університетської спільноти Центральноукраїнського національного технічного 

університету і встановлює етичні норми відносин в академічному середовищі. 
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