
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1. Код: 281; 

2. Назва: Публічні засади адміністративної діяльності; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:І(бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Цецик Ярослав Петрович 

кандидат історичних наук, доцент кафедри державного управління, документознавства 

та інформаційної діяльності:  

9. Результати навчання: 
• аналізувати, сучасні досягнення в галузі публічного управління та 

адміністративного права, організовувати діяльність органів влади відповідно до 

законодавства;; 

• застосовувати у практичній роботі основні принципи взаємозв’язку 

адміністративних та публічних процесів сучасності;. 

• об’єктивно аналізувати причини розмежувань адміністративних повноважень 

органів влади; використовуючи відповідні знання для дослідження змін 

адміністративної діяльності органів влади України, особливостей реформування 

нашої держави. 

10. Форми організації занять: лекції; ситуаційні завдання; ділові ігри; практичні 

завдання; наукова робота; дискусійні запитання; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: державний 

устрій України, адміністративне право, документно-інформаційні комунікації, правові 

засади адміністративної діяльності; 

12. Зміст курсу: Адміністративно-публічна діяльність як один із видів владно-

публічної діяльності. Публічне адміністрування та влада. Публічність при 

реформуванні системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування. Адміністративний розсуд у діяльності органів 

виконавчої влади. Державний контроль при реалізації публічних засад адміністративної 

діяльності в Україні та світі. Публічна адміністрація як об’єкт адміністративно-

правового регулювання. Форми реалізації адміністративної діяльності. Суб’єкти 

публічного адміністрування. Роль Президента України та виконавчих органів влади у 

сфері публічних засад адміністративної діяльності. Механізм захисту інтересів 

громадян в при здійсненні  публічних засад адміністративній діяльності. Місце 

громадського моніторингу та громадської експертизи в забезпеченні належного 

виконання функцій органів публічного управління при здійсненні ними 

адміністративної діяльності. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Алексєєв В. Структури публічного управління в Україні: громадські ради. Чернівці: 

Технодрук, 2014. 76 с.  

2. Бакуменко В. та ін. Особливості публічного управління та адміністрування: 

навчальний посібник Київ: Ліра–Київ, 2017. 256 с.  

3. Береза А. Реформування публічної влади: сучасні концепції та політична практика : 

монографія. Київ: Логос, 2012. 360 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Бондар О. та ін. Адміністративно-правове регулювання публічного адміністрування 

в Україні: навч. посіб. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 204 с. 

5. Георгієвський Ю. Компетенція органів публічної влади: теорія і практика 

застосування. Київ : Ін–т законодавства Верховної Ради України, 2016. 48 с.  

6. Зьолка В. Охорона національних інтересів України у прикордонній сфері 

(адміністративно-правовий аспект) : монографія. Хмельницький: Видавництво 

НАДПСУ, 2015. 672 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. практичних занять, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, проблемні лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, методи 

аналізу та оцінки документів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий, або тестовий, або усний в кінці 

_5семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування , виконання науково-дослідних 

завдань. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри державного управління,  

документознавства та інформаційної діяльності 

д.е.н., професор                                                                                               І. Л. Сазонець 

 
 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 281; 

2. Title: Public principles of administrative activity; 

3. Type: obligatory; 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree), 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 

6. Semester when studying discipline: 5; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 
8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Tsetsyk Yaroslav Petrovich 

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Public 

Administration, Documentation and Information Activity: 

9. Learning outcomes: 
• to analyze current achievements in the field of public administration and administrative 

law, to organize the activities of the authorities in accordance with the law ;; 

• apply in the practical work the basic principles of the relationship between administrative 

and public processes of the present; 

• objectively analyze the reasons for the delimitation of administrative authorities of the 

authorities; using the relevant knowledge to study changes in the administrative activity of 

the Ukrainian authorities, the peculiarities of reforming our state. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Forms of organization of classes: lectures; situational tasks; business games; practical 

tasks; scientific work; discussion questions; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: the state system of Ukraine, 

administrative law, document and information communications, legal principles of 

administrative activity; 

12. Contents of the course: Administrative and public activity as one of the types of public-

public activity. Public administration and government. Publicity in reforming the system of 

providing administrative services by executive authorities and local self-government bodies. 

Administrative discretion in the activity of executive bodies. State control over the 

implementation of public principles of administrative activity in Ukraine and in the world. 

Public administration as an object of administrative and legal regulation. Forms of realization 

of administrative activity. Subjects of public administration. The role of the President of 

Ukraine and executive authorities in the field of public principles of administrative activity. 

The mechanism of protecting the interests of citizens in the implementation of public 

principles of administrative activity. The place of public monitoring and public examination 

in ensuring the proper performance of the functions of the public administration bodies in 

carrying out their administrative activities. 

13. Recommended editions: 
1. Alekseev V. Structures of public administration in Ukraine: public councils. Chernivtsi: 

Technodruck, 2014. 76 p. 

2. Bakumenko V. et al. Features of Public Administration and Administration: a manual 

Kyiv: Lyra-Kyiv, 2017. 256 p. 

3. Bereza A. Reforming Public Power: Contemporary Concepts and Political Practices: A 

Monograph. Kyiv: Logos, 2012. 360 с. 

4. Bondar O. et al. Administrative and Legal Regulation of Public Administration in Ukraine: 

Teacher. manual Zaporozhye: ZNU, 2014. 204 p. 

5. Georgievsky Y. Competence of public authorities: theory and practice of application. 

Kyiv: Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2016. 48 p. 

6. Zölka V. Protection of Ukraine's National Interests in the Border Area (Administrative-

Legal Aspect): Monograph. Khmelnitsky: Publishing House of NADPSU, 2015. 672 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
26 years lectures, 26 hours practical lessons, 98 hours. independent work. Together - 150 

years. 

Methods: interactive lectures, problem lectures, individual tasks, implementation of business 

and role games, individual and group research tasks, methods of analysis and evaluation of 

documents. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam, or test, or oral at the end of the _5 semester. 

Current control (60 points): testing, surveying, performing research tasks. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завідувач кафедри державного управління,  

документознавства та інформаційної діяльності 

д.е.н., професор                                                                                               І. Л. Сазонець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


