
Додаток1. МАКЕТ 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ППФ8. 

2. Назва: Публічне адміністрування; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5;  

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:11 ; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5,0  

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

професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності. 

9. Результати навчання:  
• оволодіння студентами теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття 

практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в 

управлінні суб’єктами публічної сфери;  

• набуття умінь 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. 

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

контрольні заходи, курсова робота; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Державне управління, 

економіка і врядування, Регіональна економіка, Основи права. Дисципліни, що вивчаються 
супутньо із зазначеною дисципліною: Економіка, Формування регіонального бюджету; 

12. Зміст курсу: Предмет, методологічна основа публічного адміністрування. Основні теорії 

управління суспільством. Публічна сфера як єдність економічної, соціальної та політичної сфер. 

Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного адміністрування. Публічне 

адміністрування та влада. Закони та принципи публічного адміністрування. Організація публічного 

адміністрування. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері. Публічне 

адміністрування та економіка. Функції публічного адміністрування у сфері економіки. Корпоративна 

влада та публічне адміністрування в добровільних об’єднаннях. Результативність та ефективність 

публічного адміністрування. Бюрократія в системі публічного адміністрування. Антикорупційна 

діяльність у сфері публічного адміністрування. Відповідальність у публічному адмініструванні.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Якимчук А. Ю., Корецький М. О. Публічне адміністрування : навч. посіб. / А. Ю. Якимчук, М. 

О. Корецький. –  Донецьк: «Юго-Восток», 2014. – 224 с. 

2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций / Г.В. Атаманчук. – 2-е изд., 

доп. – М.: Омега-Л,2004. – 584 с. 

3. Державне управління і менеджмент: Навч. посібник у таблицях і схемах / Г.С.Одінцова, 

Г.І.Мостовий, О.Ю.Амосов та ін.; За заг.ред. д-ра екон. наук, проф. Г.С.Одінцової. - Х.: ХарРІ НАДУ, 

2002. – 492 с. 

4. Державне управління: підручник / Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю.; за ред. А.Ф, 

Мельник. – К.: Знання, 2009. – 582 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 26 год. лекцій, 26 год. 

практичні, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год. Методи: інтерактивні лекції, елементи 

проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів, 

розрахунок податкових надходжень на основі сучасних методик 

15. Форми та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 11 

семестру. Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, реферати. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри:                                        І. Л. Сазонець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code:  PPF8; 

2. Title:  Public Administration; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the 2nd (magister’s degree),  

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

6. Semester when the discipline is studied: 11; 

7. Number of established ECTS credits: 5,0; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Alina Yakymchuk, 

dr hab., professor of  Public Administration, Documentation and Informational Activity Department 

9. Results of studies: 

• mastering students with theoretical knowledge on issues of public administration and acquiring practical skills 

in applying the laws, principles, methods, technologies and procedures in the management of public sector 

entities; 

• acquiring the skills and forming the competencies necessary for the performance of functions and 

implementation of the powers of the head (specialist) of the public administration entity, including for state 

authorities and local self-government bodies 
10. Forms of organizingclasses: training classes, independent work, practical training, control measures; 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: Public Government, Economics and 

Governance, Regional Economics, Fundamentals of Law. Вisciplines studied concomitantly: Economics, 

Public Management. 

12.Course contents: Subject, methodological basis of public administration. Basic theories of society 

management. Public sphere as a unity of economic, social and political spheres. Civil society as a subject for 

the purposes of public administration. Public administration and government. Laws and principles of public 

administration. Organization of public administration. Basic principles of public administration in the social 

sphere. Public administration and economics. Functions of public administration in the field of economics. 

Corporate governance and public administration in voluntary associations. The effectiveness and efficiency 

of public administration. Bureaucracy in the system of public administration. Anticorruption activities in the 

field of public administration. Responsibility in public administration. 

13. Recommended educational editions:  
1. Yakymchuk A.Y., Koretsky M.O. Public Administration: Teach. manual / A. Yu. Yakymchuk, M.O. 

Koretsky. –  Donetsk: "Southeast", 2014 – 224 p. 

2. Atamanchuk G.V. Theory of public administration. Course of lectures / GV Atamanchuk - 2nd ed., 

Additional. – M .: Omega-L, 2004. – 584 pp. 

3. Public administration and management: Teaching. manual in tables and schemes / G.S.Odintsova, 

G.I.Mostovy, O.Y.Amosov and others; For zag.red. Dr. Econ. Sciences, prof. G.S. Odintsova. –  Kh. KRI 

NAPA, 2002. –  492 p. 

4. Public administration: a text book / Melnyk A. F., Obolensky O.Y., Vasina A.Y.; for ed. A. F. Melnyk. –  

K .: Knowledge, 2009. –  582 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: Training classes 26 hours, 

independent work 98 hours, practical training 26 hours. Total  – 150 hours. Methods of teaching: interactive 

lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing business and role games, implementing 

case method, individual tasks of scientific research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: Final control: test at the end of the 11th semester. Current control 

(100 points). 

16. Language of teaching: ukrainian. 

 

 

Завідувач кафедри                                                                    І. Л. Сазонець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


