
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ППФ 8; 

2. Назва: Публічне адміністрування; 

3. Тип: обов’яковий (освітньо-професійна програма «Місцеве самоврядування»);; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Якимчук А.Ю., д.е.н., 

професор; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен: 

• знати закони, принципи і механізми публічного адміністрування; предметну сферу і методологічну 

основу публічного адміністрування; перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування; 

технології та процедури формування цілей публічного адміністрування; засади, механізми, органи, методи та 

стилі публічного адміністрування; основні засади публічного адміністрування в соціальній та економічній 

сферах; особливості публічного адміністрування в добровільних об’єднаннях; особливості відповідальності 

суб’єктів публічного адміністрування за правопорушення у цій сфері. 

• уміти визначати технологію управління суб’єктом публічної сфери, що є раціональною за ознаками 

досягнення мети діяльності та використовуваними ресурсами, з урахуванням особливостей цього суб’єкта; 

визначити процедури та основний зміст кожного етапу вироблення та впровадження управлінського рішення 

з визначенням термінів; вживати заходи із впровадження сучасних форм і методів діяльності суб’єкта 

публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та організаційної 

структури, з урахуванням змісту сучасних управлінських технологій; застосовувати методи та критерії 

оцінювання результативності та ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних 

змін. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, практична підготовка, самостійна робота, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Державне та регіональне 

управління», «Державний устрій України», «Дер». 

12. Зміст курсу:  
Тема 1. Предмет, методологічна основа публічного адміністрування.  

Тема 2. Основні теорії управління суспільством.  

Тема 3. Публічна сфера як єдність економічної, соціальної та політичної сфер. 

Тема 4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного адміністрування.  

Тема 5. Публічне адміністрування та влада. 

Тема 6. Закони та принципи публічного адміністрування.  

Тема 7. Організація публічного адміністрування.  

Тема 8. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері.  

Тема 9. Публічне адміністрування та економіка. Функції публічного адміністрування у сфері економіки. 

Тема 10. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних об’єднаннях. 

Тема 11. Результативність та ефективність публічного адміністрування. 

Тема 12. Бюрократія в системі публічного адміністрування.  

Тема 13. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адмініст-рування.  

Тема 14. Відповідальність у публічному адмініструванні. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Одінцова Г.С., Мельтюхова Н.М. Теорія та історія державного управління: Опорний конспект лекцій і 

методичні вказівки до проведення практичних занять. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2005. – 136 с. 

2. Публічне адміністрування в Україні: [Навч. посібник] / [за заг. ред. д-ра ф. наук, проф. В.В. Корженка, 

к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 306 с. 

3. Якимчук А.Ю., Корецький О.М. Публічне адміністрування : навч. посіб. – Рівне, НУВГП, 2014. – 253 с. 

(з грифом МОНУ). Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ, лист № 1/11-

3991 від 21.03.2014. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
2 год. лекцій, 6год. практичних занять, 82 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових ігор, кейс-методів, використання мультимедійних засобів, розрахунок бюджетних 

показників. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: екзамен в кінці 11 семестру. 

  Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PPF 8; 

2. Title: Public Administration; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: IІ (master); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Yakymchuk  A.Y., Doctor of 

Economic Sciences, Professor; 

9. Results of studies: after studying the discipline student must: 

• Know the laws, principles and mechanisms of public administration; Domain and the methodological basis 

of the public administration; Prospective scientific directions of development of public administration; 

Technologies and procedures for formation of the goals of public administration; Principles, mechanisms, 

organs, methods and styles of public administration; Basic principles of public administration in social and 

economic spheres; Peculiarities of public administration in voluntary unions; Particular responsibility of 

the subjects of public administration for violations in this area. 

• To determine the technology of public sector management, which is rational on the grounds of achievement 

of the purpose of activity and used resources, taking into account peculiarities of this subject; Identify 

procedures and basic content of each stage of development and implementation of managerial decisions 

with terms definition; To take measures to implement modern forms and methods of activity of a subject of 

public sphere, its structural subdivision, optimization of its functional and organizational structure, taking 

into account the content of modern managerial technologies; Apply the methods and criteria for evaluating 

the effectiveness and efficiency of public administration in the context of socio-economic changes. 

10. Forms of organizing classes: training sessions, practical training, independent work, control activities; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «State and Regional Administration», 

«State System of Ukraine», «Public Administration». 

12. Course contents:  
Topic 1. Methodological basis of the public administration.  

Topic 2. Basic theories of society management.  

Topic 3. Public sphere as a unity of economic, social and political spheres. 

Topic 4. Civil society as a subject of the purposes of public administration.  

Topic 5. Public administration and power. 

Topic 6. Laws and principles of public administration.  

Topic 7. Organization of public Administration.  

Topic 8. The main principles of public administration in the social sphere.  

Topic 9. Public administration and economics. Functions of public administration in the field of economy. 

Topic 10. Corporate power and public administration in voluntary unions. 

Topic 11. Effectiveness and efficiency of public administration. 

Topic 12. Bureaucracy in the public administration system.  

Topic 13. Anticorruption activity in the field of public Administra-ation.  

Topic 14. Responsibility in public administration. 

13. Recommended educational editions:  
1. Одінцова Г.С., Мельтюхова Н.М. Теорія та історія державного управління: Опорний конспект лекцій і 

методичні вказівки до проведення практичних занять. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2005. – 136 с. 

2. Публічне адміністрування в Україні: [Навч. посібник] / [за заг. ред. д-ра ф. наук, проф. В.В. Корженка, 

к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 306 с. 

3. Якимчук А.Ю., Корецький О.М. Публічне адміністрування : навч. посіб. – Рівне, НУВГП, 2014. – 253 с. 

(з грифом МОНУ). Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ, лист № 1/11-

3991 від 21.03.2014. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
2 hours lectures, 6 hours practical classes, 82 hours independent work. Together - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problems on lecture, individual tasks, implementation of business 

games, case studies, use of multimedia, calculation of budget indicators. 

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

Final control: exam in the end of the 1st semester. 

Current control (60 points): testing, poll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department, 

Doctor of Economics I. L. Sazonets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


