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Курс  1-2 

Загальна характеристика 

Кількість годин – 90 
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Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи:28/62 

Мова навчання: українська  

Форма підсумкового контролю – залік 

Курс (рік навчання):  1 - 2 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=25186&uk


Анотація  

Дисципліна «Публічне управління та адміністрування» направлена на формування системи поглиблених 

теоретичних і практичних знань, умінь і навичок, достатніх для вирішення складних завдань у галузі 

публічного управління та адміністрування. Головним її завданням є вивчення основних принципів та 

інструментарію для проектування і побудови ефективних прогностичних моделей публічного управління. 

Методи навчання 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням інноваційних технологій: 

– лекції (оглядова / тематична / проблемна / із запланованими помилками); 

– семінарські/ практичні/ (тренінг / презентація / дискусія / комунікативний метод / модерація 

/фасилітація /«мозковий штурм» / тренажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в малих групах та ін.). 

Мета та завдання  

Мета – формування у аспірантів знань, умінь та навичок  про методологію побудови і розв’язування 

ситуаційно-аналітичних задач, кейсів з моделювання державно-управлінських процесів та систем. 

Завдання дисципліни: 

− формування у аспірантів теоретичних, методологічних, методичних основ публічного управління та 

адміністрування; 

− оволодіння аспірантами компетентностями щодо  здатності до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел; 

− набуття аспірантами  умінь і навичок до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та узагальнення; 

− оволодіння аспірантами здатностями планувати та прогнозувати розвиток, пропонувати альтернативні 

варіанти, моделювати державно-управлінські процеси та системи, використовуючи принципи 

адекватності, відповідності та еволюційності. 

Результати навчання 

(компетентності) 

 

 

У результаті вивчення дисципліни аспірант повинен: 

знати: 

− основні концептуальні положення та принципи побудови системи публічного управління та 

адміністрування; 

− функціональні складові системи публічного управління та адміністрування; 

− теоретичні засади формування та реалізації механізмів публічного управління та адміністрування 

− у різних сферах суспільного життя; 

− наукові підходи щодо розроблення та обґрунтування ефективних державно-управлінських 

рішень; 

− методики моніторингу та оцінювання державних програм та проектів; 

− послідовність побудови й перевірки моделей публічного управління; 

− критерії результативності й ефективності в публічному управлінні. 

 

вміти: 

− використовувати методи логіко-гносеологічного та системного аналізу державно-управлінських 

процесів; 



− здійснювати дослідження структури системи публічного управління та окремих її функціональних 

блоків; 

− застосовувати теоретичні знання механізмів публічного управління для розробки ефективного 

комплексного механізму публічного управління; 

− застосовувати теоретичні положення аналізу публічного управління та адміністрування для 

розв’язування ситуаційно-аналітичних задач та кейсів; 

− використовувати діагностичні методики для оцінювання державних програм та проектів; 

− застосовувати методи моделювання для прогнозування розвитку структурно-функціональної 

моделі публічного управління;  

− розробляти та застосовувати критерії результативності й ефективності публічного управління. 

набути соціальних навичок (soft-skills): 

– здійснювати комунікацію на засадах студентоцентрованого підходу, ефективно пояснювати і 

презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності. 

 

 

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 Назва теми 

Кількість годин Форма 

контролю 

Всього 

годин 

/кредитів 

з них 

лекції 

семінарські 

та 

практичні 

заняття 

СРС 

Тема 1. Філософсько-світоглядні та методологічні засади публічного управління та 

адміністрування  
8 2 - 6 

ДС,ІР 

Тема 2.  Закони, закономірності та принципи публічного управління та адміністрування 12 2 2 8 ДС, РМГ 

Тема 3. Еволюція підходів до управління суспільством 10 2 - 8 ДС,ІР 

Тема 4. Громадянське суспільство як об’єкт публічного управління та адміністрування 12 2 2 8 РМГ 

Тема 5. Публічне управління та муніципальна публічна влада 12 2 2 8 ДС,ІР 

Тема 6.   Публічно-управлінські рішення. Демократичне врядування у публічній сфері. 12 2 2 8 ДС,ІР 

Тема 7. Публічне управління та адміністрування в фінансово-економічній сфері 12 2 2 8 ДС, РМГ 

Тема 8. Ефективність  публічного управління та адміністрування 12 2 2 8 ДС,ІР 

РАЗОМ 90/3 16 12 62 Залік 

ДС – дискусія; ІР – індивідуальна робота;   РМГ – робота в малих групах. 



4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ РОБІТ ТА ЇХ ОЦІНКА В БАЛАХ  
 

Участь у дискусіях, робота в малих групах – 50 балів 

Виконання індивідуальної роботи – 20 балів 

Контрольна робота – 30 балів 

5. ПОЛІТИКА КНТЕУ ТА ОЧІКУВАННЯ 

Дотримання умов доброчесності 
Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти КНТЕУ». 

Доступний за посиланням: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/dc009c9856967b80bb56d6f5ae120f35.pdf 

Очікування 

Організація освітнього процесу та відвідування занять відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу» 

Доступне за посиланням:: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/39bacee1274436deea18391433e7e101.pdf 

Оцінювання знань відповідно до «Положення про оцінювання знань студентів та аспірантів». 

Доступне за посиланням: https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0cf1eee352a9fb8fb476970d47685b6d.pdf 

Відвідування занять Відвідування лекційних та семінарських занять з дисципліни є обов'язковим для всіх аспірантів 

Відпрацювання пропусків 

занять 

Аспірант, який пропустив заняття, самостійно вивчає матеріал за наведеними у силабусі джерелами і  

ліквідує заборгованість під час offline  консультацій . 

Допуск до заліку Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу всі аспіранти допускаються до заліку 

Підсумкова оцінка з дисципліни  Підсумкова оцінка з дисципліни обчислюється як сума оцінок за усі передбачені види робіт 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна:  
1. Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посіб. / [В. Д. Бакуменко, І. С. Бондар, В. Г. Горник та ін.]. – К. : Ліра-К, 

2016. – 256 с. 
2. Публічне адміністрування в Україні : навч. посіб. / [В. Б. Дзюндзюк, О. Б. Коротич, Н. М. Мельтюхова та ін.] за заг. ред. В. В. Корженка, 

Н. М. Мельтюхової. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – 256 с.  
3. Ястремська О.М. Публічне адміністрування: навчальний посібник / О. М. Ястремська, Л. О. Мажник. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 

132 с. 

4. Авер'янов В. Державне управління // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: 

Парламентське видавництво, 2018. — с.203 ISBN 978-966-611-818-2 

5. Державне управління // Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] — К. : Українська 

енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2018. — Т. 2 : Д — Й. — 744 с. — ISBN 966-7492-00-8. 

 

100 балів 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/dc009c9856967b80bb56d6f5ae120f35.pdf
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/39bacee1274436deea18391433e7e101.pdf
https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0cf1eee352a9fb8fb476970d47685b6d.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9789666118182
http://cyclop.com.ua/content/view/1041/58/1/16/#47157
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_(%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%88%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9667492008


Додаткова: 

6. Босак О. З. Становлення та розвиток системи публічного управління в Україні // Реформа публічного управління в Україні: виклики, 

стратегії, майбутнє : монографія / Босак О. З. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; відп. редактор І. А. Грицяк. – К. : К.І.С., 

2018. – 240 с. 

7. Гриньова, В.М. Державне регулювання економіки [Текст] : Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів / В. М. Гриньова, 

М. М. Новікова. – Х.  : Інжек, 2016. – 756 с. 

8. Державне управління регіональним розвитком України [Текст] [Текст] : монографія / [за заг. ред. В.Є.Воротіна, Я.А.Жаліла]. — Київ : 

НІСД, 2018. – 288 с. 

9. Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] / уклад.:  Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю.В. 

Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2018. – 820 с. 

10. Корупція та відповідальність за корупційні дії [Текст] : навчально-методичний посібник / за заг. ред. проф. К. М. Лемківського. – Львів : 

Астролябія, 2016. – 160 с. 

11. Кайлюк Є.М. Публічне адміністрування. Підручник / Є. М. Кайлюк, В.В. Гриненко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2013 – 

200 с. 

12. Міненко М. А. Публічне управління: теорія та методологія : монографія / М. А. Міненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 404 с. 

13. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний 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. 

14. Теорія та історія державного управління [Текст] : Навч. посібник для слухачів магістратури і студентів вищих навч. закладів 

/ Г. С. Одінцова, В. Б. Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова, Н. С. Миронова ; За ред. Г.С.Одінцової,О.Ю.Амосова. – К. : Професіонал, 2018. – 288 

с. 

15. Хардт М. Империя / Хардт М., Негри A.; пер. с англ. ; под ред. Г. В. Каменской, М. С. Фетисова. – М. : Праксис, 2004. – 440 с. 

16. Peters B. Guy. Handbook of Public Administration / B. Guy, Jon Pierre.  – London, 2015. – 640 p. 

17. Arblaster A. Democracy / A.Arblaster. – Buckingham, Philadelphia: Open University Press 2019. – 407 p. 

18. Clark I. Globalization and International Relations Theory / I. Clark. – Oxford, 2017. – 378 p. 

19. Compagnoni G. Elementi di diritto costituzionale democratico / G. Compagnoni. – Venezia, 2016. – 200 p. 

20. Dahl R.A. Democracy, Liberty and Equality / R.A. Dahl. – Oslo: Norwegian University Press, 2015. – 189 p. 

*Курсивом позначені джерела, які є в наявності в бібліотеці КНТЕУ. 

 

 Інтернет-ресурси: 

21. Глосарій Програми розвитку ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unpan.org/Directories/UNPublic 

Administration Glossary/ 

22. Європейська Конвенція про захист прав і основних свобод людини // Вісник Верховної Ради. – 2006 (09.02.2006). – № 27 / (Міжнародний 

документ Ради Європи. Закон від 09 лютого 2006 року №3435-IV) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004 

http://www.unpan.org/Directories/UNPublicAdministration
http://www.unpan.org/Directories/UNPublicAdministration
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004


23. Європейська соціальна хартія // Вісник Верховної Ради. – 2006 (14.09.2006). – № 43 / (Міжнародний документ Ради Європи. Закон від 14 

вересня 2006 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062/page 

24. Європейське врядування [Електронний ресурс] : Біла книга. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://upi.org.ua/load/4-1-0-113. 

25. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України «Урядовий портал». – Режим доступу : www.kmu.gov.ua. 

26. Офіційний веб-сайт Національного агентства України з питань державної служби. – Режим доступу : www.nads.gov.ua. 

27. Офіційний веб-сайт European Group of Public Administration (EGPA). – Режим доступу : http://www.iias-iisa.org/egpa/ 

28. Офіційне Інтернет-представництво Президента України. – Режим доступу : www.president.gov.ua. 

29. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС. – Режим доступу : www.center.gov.ua/ua/81.htm. 
 

1.  

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062/page
http://upi.org.ua/load/4-1-0-113
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.iias-iisa.org/egpa/
http://www.president.gov.ua/

