
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  ПП14 

2. Назва: Основи публічного адміністрування 

3. Тип: нормативна; 
4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна      4; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5,5; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мартинюк Г. Ф., к.п.н., 

доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним:  

Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та 

адміністрування.  Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері 

публічного управління та адміністрування. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та 

органами державної влади і місцевого самоврядування. Уміння використовувати іноземний досвід 

в публічному управлінні та адмініструванні.  

10. Форми організації занять: міні лекції, презентації, обговорення,  самостійна робота, 

практична підготовка, контрольні заходи 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вступ до наукових студій, 

державотворення в Україні. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо з зазначеною дисципліною (за необхідності): 
12. Зміст курсу:(перелік тем)  

Предмет і методологічна основа публічного адміністрування. Основні теорії управління 

суспільством. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної сфер. Громадянське 

суспільство як суб’єкт формування завдань публічного адміністрування. Закони та принципи 

публічного адміністрування. Публічне адміністрування та влада. Основні засади публічного 

адміністрування в соціальній сфері. Основні засади публічного адміністрування в економічній 

сфері. Корпоративна влада та публічне адміністрування в об’єднаннях громадян. Цінності та 

«дерево цілей» публічного адміністрування. Публічне адміністрування та муніципальна публічна 

влада. Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування. Відповідальність у 

публічному адмініструванні. Результативність та ефективність публічного адміністрування. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Бакуменко В. Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління : навч. посіб. К. 

: Міленіум, 2003. 256 с.  

2. Гончарук Н. Взаємодія місцевих органів влади в Україні. Актуальні проблеми державного 

управління : збірник наукових праць. Д. : ДРІДУ УАДУ, 2002. Вип. 2 (12). С. 196–205.  

3. Нагаєв В. М. Публічне адміністрування. Х. : ХНАУ, 2018.  278 с.  

4. Основи публічного адміністрування: навчально-методичний посібник / уклад.: Н. П. 

Матюхіна та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. 79 с. 

5. Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування : навчальний посібник. Донецьк : Юго-Восток, 2014.  

224 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, 28 год. практичних занять, 109 год. самостійної роботи. Разом – 165 год.  

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

ділових та рольових ігор, використання мультимедійних засобів. 

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

Підсумковий контроль : іспит в кінці 4 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, розробка мультимедійних презентацій, 

робота в групах над індивідуальним завданням, ділові ігри. 

16. Мова викладання: українська 

В.о.завідувача кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності 

д.н.держ. упр., професор                                                                                 Л.Х.Тихончук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE COURSE 

1. Code: PP14 

2. Title: Fundamentals of public administration 

3. Type: normative; 

4. Level of higher education: I (bachelor's degree); 

5. Year of study when the discipline is offered: 2; 

6. Semester, when the discipline is studied 4; 

7. Number of established ECTS credits: 5.5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Martyniuk GF, Ph.D., 

associate professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be able to: 

be critical and self-critical; identify, pose and solve problems; to introduce innovative technologies; to 

develop and implement measures for the implementation of optimal forms and methods of activity of 

public administration bodies, taking into account the mechanisms of civil society development; know the 

basic regulations and provisions of legislation in the field of public administration and administration; be 

able to establish communication between citizens and public authorities and local governments; be able to 

use foreign experience in public administration and administration. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures 

11. Disciplines that precede the study of this discipline: admission to scientific studies, state formation 

in Ukraine. 

12. Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 

13. Course contents: (list of topics) 

Subject and methodological basis of public administration. Basic theories of society management. Public 

sphere - the unity of economic, social and political spheres. Civil society as a subject of formation of 

tasks of public administration. Laws and principles of public administration. Public administration and 

power. Basic principles of public administration in the social sphere. Basic principles of public 

administration in the economic sphere. Corporate power and public administration in citizens' 

associations. Values and the "tree of goals" of public administration. Public administration and municipal 

public authority. Mechanisms, bodies, methods and styles of public administration. Responsibility in 

public administration. Effectiveness and efficiency of public administration. 

13. Recommended educational publications: (specify up to 5 sources) 
1. Bakumenko VD Theoretical and organizational principles of public administration: textbook. way. K.: 

Millennium, 2003. 256 p. 

2. Goncharuk N. Interaction of local authorities in Ukraine. Actual problems of public administration: a 

collection of scientific papers. D .: DRIDU UADU, 2002. Issue. 2 (12). Pp. 196–205. 

3. Nagaev VM Public administration. H.: KhNAU, 2018. 278 s. 

4. Fundamentals of public administration: a textbook / compiled by: NP Matyukhina and others. Kharkiv: 

Nat. jurid. Univ. Yaroslav the Wise, 2016. 79 p. 

5. Yakymchuk A. Yu. Public administration: a textbook. Donetsk: Yugo-Vostok, 2014. 224 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

28 years old lectures, 28 hours practical classes, 109 hours independent work. Total - 165 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, introduction of business and 

role games, use of multimedia means. 

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

Final control: exam at the end of the 4th semester. 

Current control (100 points): testing, surveys, development of multimedia presentations, group work on 

individual tasks, business games. 

16. Language of instruction: Ukrainian 

 

Acting Head of the Department of Public Administration, 

document science and information activities 

Ph.D. manager, professor                                                                                 L.H. Tikhonchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


