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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Г алузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, освітній ступінь

Характеристика навчальної 
дисципліни

Кількість 
кредитів 
відповідно до 
ECTS -6

Галузь знань: 28 П ублічне 
управління та  адміністрування 
Спеціальність: 281 П ублічне 
управління та  адміністрування 
Освітньо-наукова програма: 

«П ублічне управління та 
адміністрування»

заочна форма навчання

Н авчальна дисципліна для 
оволодіння загальнонауковими 

(філософськими) 
компетентностями

Рік підготовки
1-й

Загальна 
кількість годин -  
180

Рівень вищої освіти: третій  
(освітньо-науковий)

Семестр

1,2

Лекції

10

Семінари, практичні

46

Самостійна робота

124

Вид контролю
екзамен

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни є 
оволодіння здобувачами вищої освіти ключовими компетентностями 
гносеологічних, аксіологічних, праксеологічних аспектів публічного 
управління, що дозволить сформувати системний науковий світогляд, 
професійну етику, переосмислювати наявне та створювати нове цілісне 
знання і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші 
проблеми.

Основні завдання навчальної дисципліни:
-  ознайомлення здобувачів вищої освіти з теоретичними та 

методологічними аспектами публічного управління та адміністрування;
-  формування здатності до оволодіння та розвитку методології 

наукової, педагогічної та управлінської діяльності;
-  розуміння основних концепцій, теоретичних та практичних 

проблем, принципів сучасного публічного управління для застосування 
законів, принципів, механізмів методів, технологій та процедур публічної



влади в наукових дослідженнях та при виконанні функцій і повноважень 
суб’єкта публічного адміністрування;

-  уміння розробляти науково обґрунтовані рекомендації щодо 
вдосконалення публічного управління та адміністрування;

-  оволодіння навичками науково обґрунтовувати та критично 
оцінювати стратегічні напрями публічного управління на 
загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні організації;

-  формування уміння приймати обґрунтовані управлінські 
рішення.

Загальні компетентності, які формуються в процесі вивчення
дисципліни:

ЗК01. Здатність до формування системного наукового світогляду, 
професійної і академічної етики та загального культурного кругозору.

ЗК02. Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне 
знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, 
культурні, етичні та інші проблеми.

ЗК03. Здатність вчитися, оволодівати новими знаннями, ініціювати 
дослідницько-інноваційні проекти та автономно працювати під час їх 
реалізації.

ЗК05. Здатність налагоджувати навчально-наукову і міжособистісну 
взаємодію, співробітництво.

Спеціальні компетентності, які формуються в процесі вивчення
дисципліни:

СК01. Здатність до оволодіння та розвитку методології наукової, 
педагогічної та управлінської діяльності.

СК02. Здатність науково обґрунтовувати, розробляти та здійснювати 
експертизу нормативно-правових актів, аналітичних довідок, пропозицій, 
доповідей.

СК03. Здатність здійснювати освітню діяльність, забезпечувати 
належний рівень якості наукових/навчально-методичних продуктів, послуг 
чи процесів та позитивну динаміку навчальних досягнень суб’єктів освітньої 
діяльності.

СК04. Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично 
оцінювати стратегічні напрями розвитку на загальнодержавному,
регіональному, місцевому та на рівні організації; розуміти цілі і особливості 
освітніх систем.

СК06. Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких 
колективів з вирішення наукових і науково-освітніх завдань.

СК07. Здатність розробляти та проводити комунікативні заходи задля 
забезпечення громадської підтримки прийняття управлінських рішень на всіх 
рівнях публічного управління та адміністрування.

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення, в тому 
числі в конфліктних ситуаціях, а також з метою їх запобігання.



СК11. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій 
щодо вирішення складних управлінських і соціальних проблем та 
вдосконалення публічного управління та адміністрування в умовах змін.

Програмні результати навчання (РН)
РН01. Знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію розвитку 

та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати теоретичні й практичні 
проблеми з публічного управління та адміністрування.

РН03. Знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи 
наукового пізнання, закони, закономірності та принципи управління для 
розв’язання проблем публічного управління та адміністрування, полілогічно 
взаємодіяти із світовою науковою спільнотою та громадськістю з 
проблематики дослідження.

РН05. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного 
співробітництва в професійній та освітній галузі, представляти широкій 
науковій спільноті та громадськості результати досліджень державною та 
іноземними мовами в усній та письмовій формі.

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 
мають набути також певних соціальних навичок (soft skills): здатність 
логічно і критично мислити, здатність самостійно приймати рішення, 
креативність.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 
повинні

знати:
- наукові концепції (теорії), термінологію, історію розвитку та сучасний 

стан наукових знань у галузі публічного управління та адміністрування;
- об’єкт, предмет, проблемно-тематичний простір галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування»;
- моделі та особливості трансформації публічного управління;
- відносини, процеси і взаємодію в системі публічного управління та 

адміністрування;
- закони та закономірності публічного управління;
- методологічні аспекти публічного управління та адміністрування в 

сучасній науці;
- теорію організації та поведінки в дослідженнях публічного управління;
- пріоритетні напрями сталого розвитку;
- теоретико-методологічні засади дослідження й аналізу публічної 

політики та політичних процесів;
- ціннісно-гуманістична методологія прав людини;
- партисипативний механізм в публічному управлінні;
- ціннісні параметри суспільства та їх роль у публічному управлінні;

уміти:
- проводити дослідження теоретико-методологічних засад публічного 

управління як цілеспрямованого впливу на стан і розвиток суспільних 
процесів;



- аналізувати доктрини, концепції, теорії управління, світові тенденції їх 
розвитку та їх вплив на розвиток публічного управління;

- ідентифікувати теоретичні й практичні проблеми з публічного 
управління та адміністрування;

- досліджувати процеси реформування публічного управління;
- досліджувати актуальні проблеми розвитку публічного управління в 

умовах децентралізації;
- оцінювати вплив геополітики, світових процесів і міжнародної 

інтеграції на сутність, властивості та інші системні характеристики 
публічного управління;

- аналізувати інноваційні аспекти публічного управління та 
адміністрування;

- оцінювати культурно-ціннісний вимір управління суспільством.
- застосовувати загальні та спеціальні методи наукового пізнання, 

закони, закономірності та принципи управління для розв’язання проблем 
публічного управління та адміністрування.

3. СТРУКТУРА КУРСУ

Назви тем
Кількість годин

усього лекцій семінарів самостійна
робота

Змістовий модуль 1. Публічне управління в системі суспільних відносин:
гносеологічний аспект

Тема 1. Публічне управління та 
адміністрування як предмет 
наукового аналізу

12 2 10

Тема 2. Розвиток світової 
управлінської думки та методологія 
дослідження публічного управління 
та адміністрування

18 4 14

Тема 3. Закономірності і принципи 
розвитку публічного управління та 
адміністрування

14 2 2 10

Тема 4. Теорія організації та 
поведінки в дослідженнях 
публічного управління

12 4 10

Разом за ЗМ 1 58 4 10 44
Змістовий модуль 2. Стратегічні напрями розвитку публічного 

управління та адміністрування як детермінанти практичної діяльності
публічної влади

Тема 5. Пріоритетні напрями 
сталого розвитку як детермінанта 
публічного управління та

14 2 2 10



адміністрування
Тема 6. Вплив геополітики, світових 
процесів і міжнародної інтеграції на 
системні характеристики публічного 
управління та адміністрування

14 4 10

Тема 7. Публічна влада і політичний 
процес: теоретико-методологічні 
засади дослідження й аналізу

16 2 4 10

Тема 8. Актуальні проблеми 
розвитку публічного управління в 
умовах децентралізації

14 4 10

Разом за ЗМ 2 58 4 14 40
Змістовий модуль 3. Трансформація публічного управління та• • •  ̂ • •• аксіологічні аспекти публічної влади

Тема 9. Адаптація національної 
системи публічного управління до 
європейських стандартів врядування

14 4 10

Тема 10. Інноваційні аспекти 
розвитку публічного управління та 
адміністрування

12 2 10

Тема 11. Інструменти взаємодії та 
комунікації публічної влади і 
громадськості

14 4 10

Тема 12. Цілі, цінності та 
аксіологічні аспекти врядування 16 2 4 10

Разом за ЗМ 3 64 2 14 40
Всього 180 10 46 124

4. ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

Змістовий модуль 1. Публічне управління в системі суспільних 
відносин: гносеологічний аспект 

Тема 1. Публічне управління та адміністрування як предмет
наукового аналізу

Феномен управління: природа та сутність. Управління як соціальне 
явище. Поняття «публічне управління та адміністрування». Публічна влада і 
управління. Г носеологічний вимір феномену публічного управління.

Система публічного управління: поняття і структура. Основні 
характеристики публічного управління. Відносини, процеси і взаємодія в 
системі публічного управління та адміністрування.

Органи влади та апарат управління: структура, завдання і функції. 
Організаційне проектування публічного управління.

Галузь науки «Публічне управління та адміністрування»: об’єкт, 
предмет, проблемно-тематичний простір.



Тема 2. Розвиток світової управлінської думки та її вплив на 
публічне управління та методологія дослідження публічного управління

та адміністрування
Джерела ідей управління суспільством і країною. Формування та 

розвиток теорій управління суспільством і країною.
Наукові теорії та школи публічного управління ХХ ст.: класична 

школа, школа людських стосунків, школа «соціології організацій», школа 
«суспільного вибору», когнітивний підхід.

Принципи публічної сфери за В.Вільсоном. М.Вебер про основні 
принципи бюрократичних систем.

Розвиток ідей публічного управління у першій половині ХХ сторіччя.
Розвиток теорії та практики управління суспільством і країною у другій 

половині XX століття: системний метод для вирішення управлінських задач; 
організація як відкрита система; застосування структурно-функціонального 
аналізу в управлінській практиці; психологічний, соціально-інженерний, 
гуманітарний підходи в управлінні.

Концепції управління в постіндустріальному, інформаційному 
суспільстві.

Публічне управління в контексті неокласичної теорії. Концепція 
раціонального вибору та «новий менеджеризм».

Новий державний менеджмент як модель публічного адміністрування: 
основні риси. Концепція «належного управління»: сутність, принципи. 
Принцип транспарентності публічного управління.

Поняття методології публічного управління в сучасній науці. 
Застосування сучасних методів дослідження, методологічний інструментарій 
наукових досліджень у галузі «Публічне управління та адміністрування».

Когнітивне моделювання як спосіб проведення системного аналізу 
ситуації, так і синтезу сценаріїв управління її розвитком. Рефлексивне 
управління як спосіб формування уявлень суб’єктів про ситуацію з 
використанням інституціональних, мотиваційних, інформаційних методів 
управління.

Основні етапи та специфіка логіко-теоретичної реконструкції 
соціально-політичних та адміністративно-управлінських процесів. 
Системний підхід до дослідження публічних процесів.

Тема 3. Закономірності і принципи розвитку публічного управління
та адміністрування

Парадигма публічного управління. Цілі публічного управління та 
адміністрування.

Закони та закономірності публічного управління: закон єдності і 
цілісності системи управління; закон забезпечення необхідного числа 
ступенів свободи системи управління; закон забезпечення необхідної 
різноманітності систем управління; закон співвідношення керуючих і 
керованих підсистем; закон участі населення в соціальному управлінні, 
підвищенні його ефективності й відповідальності.



Принципи публічного управління. Принципи європейського 
врядування.

Принцип централізації та децентралізації публічного управління. 
Форми децентралізації: адміністративна, політична, фіскальна, економічна.

Принцип концентрації та деконцентрації публічного управління 
(сутність та значення).

Тема 4. Теорія організації та поведінки в дослідженнях публічного
управління

Сутність, роль та місце теорії організації в системі наукових знань 
галузі «Публічне управління та адміністрування». Основні теорії та моделі 
організації. Еволюційний розвиток теорії організації. Класична та 
бюрократична теорії. Теорії організаційної поведінки. Теорія організаційного 
потенціалу та теорія інститутів. Ресурсна та еволюційна теорії організації. 
Сучасна організаційна парадигма. Основні моделі теорії організації.

Внутрішнє і зовнішнє середовище організаційної системи. Основні 
закони діяльності та життєвий цикл організації. Дослідження методів і 
способів моделювання управлінських процесів і систем.

Створення ефективної організації та розподіл повноважень, обов’язків і 
відповідальності між структурними ланками організації Технологія 
прийняття управлінських рішень. Подолання психологічних бар’єрів при 
прийнятті рішень про впровадження організаційних інновацій. Критерії 
ефективної діяльності організації.

Дослідження управління поведінкою та змінами і нововведеннями у 
організації

Організаційні комунікації. Основні моделі та типи організаційних 
комунікацій.

Організаційна культура. Основні моделі та типи культури організації. 
Імідж та репутація як особливі ресурси організації. Методи підтримки 
організаційної культури.

Змістовий модуль 2. Стратегічні напрями розвитку публічного 
управління та адміністрування

Тема 5. Пріоритетні напрями сталого розвитку як детермінанта 
публічного управління та адміністрування

Сталий розвиток у контексті суспільно-економічних проблем ХХІ 
століття. Раціональне використання природних ресурсів як базова 
детермінанта сталого розвитку. Соціальна складова сталого розвитку. 
Інституційно-правові засади сталого розвитку в Україні. Цілі сталого 
розвитку 2030. Україна.

Реалізація екологічної політики в системі забезпечення сталого 
розвитку України. Інноваційні домінанти сталого розвитку України.

Концепт вирішення суспільних проблем сталого розвитку.



Тема 6. Вплив геополітики, світових процесів і міжнародної 
інтеграції на системні характеристики публічного управління та

адміністрування
Г лобальна інтеграція як нова форма суспільного розвитку та її вплив на 

публічне врядування. Проблеми політичної взаємодії держав на міжнародній 
арені.

Глобальні проблеми та моделі глобального управління. Міжнародні 
організації як суб’єкти глобального управління. Зміна ролі та функцій 
держави у глобалізованому світі.

Актуальні тренди публічного управління: Україна та світ.
Сценарії подальшого розвитку ЄС. Переформатування 

євроінтеграційних процесів: перспективи асоціації Україна - ЄС.

Тема 7. Публічна влада і політичний процес: теоретико- 
методологічні засади дослідження й аналізу

Предметно-практичне значення публічної політики. Теоретико- 
методологічні аспекти дослідження феномену публічної політики. 
Особливості публічної політики, її зміст та функції. Суспільна довіра як 
основа легітимності влади.

Дослідження та аналіз сутності, типів і видів, змісту й принципів 
публічної політики як суспільного феномену.

Дослідження закономірностей, особливостей, тенденцій, процесів та 
інститутів вироблення публічної політики. Порівняльний аналіз варіантів 
публічної політики, дослідження суб’єктів й середовища вироблення 
державної і місцевої політики.

Процеси прийняття політико-управлінських рішень. Політичні мережі 
в системі публічного управління.

Тема 8. Актуальні проблеми розвитку публічного управління в 
умовах децентралізації

Децентралізація публічного управління як принцип організації та 
функціонування публічної влади.

Мета і завдання регіональної політики. Закономірності і головні тренди 
розвитку регіонів в умовах глобалізації та інтеграції. Ключові принципи 
політики просторового і регіонального розвитку в Євросоюзі. Фінансові 
інструменти для розумного, стійкого і включеного зростання регіонів і міст 
у Євросоюзі. Європейська хартія регіонального самоврядування.

Перспективи регіонального розвитку в Україні. Державна стратегія 
регіонального розвитку України 2020.

Поняття муніципальної публічної влади і місцевого самоврядування. 
Основні фактори формування місцевого самоврядування. Роль місцевого 
самоврядування в контексті децентралізації влади та публічного 
адміністрування. Моделі місцевого самоврядування в ЄС. Європейські 
принципи місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого 
самоврядування.



Інститути безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні. 
Вибори органів місцевого самоврядування. Місцевий референдум. Загальні 
збори громадян. Органи самоорганізації населення..

Декларація про рамкові критерії Ради Європи щодо регіональної 
демократії. Декларація про дії уряду щодо усунення перешкод на шляху 
розвитку транскордонного співробітництва, включаючи підписання
протоколу № 3 до Мадридської рамкової конвенції.

Тема 9. Адаптація національної системи публічного управління до 
європейських стандартів врядування

Дослідження структури, інструментів і принципів управління в ЄС. 
Копенгагенські критерії як детермінанта євроінтеграційного процесу.

Дослідження європейської політики сусідства та програм ЄС (Східне 
партнерство», Чорноморська синергія тощо).

Адаптація моделей державного управління та місцевого
самоврядування країн ЄС в Україні для досягнення системності та 
послідовності демократизації суспільних процесів.

Європейські стандарти врядування у діяльності органів публічної влади 
в Україні.

Аналіз інституційної організації публічного управління України в 
умовах євроінтеграції. Вплив євроінтеграційних процесів на економічну та 
соціальну політику держави.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС та Контракт з розбудови 
держави між Україною та ЄС. Актуальні проблеми співробітництва між 
Україною та ЄС у реформуванні державного управління.

Тема 10. Інноваційні аспекти розвитку публічного управління та
адміністрування

Сучасні концепції інноваційного розвитку. Основні принципи 
інноваційного розвитку публічного управління. Сутність поняття 
«інновація». Класифікація новацій, інноваційних процесів, нововведень. 
Технологічні уклади та вплив Індустрії 4,0 на управлінські процеси.

Управління інноваціями як сукупність принципів, методів і форм 
управління інноваційними процесами й інноваційною діяльністю. 
Особливості прийняття рішень в управлінні інноваціями.

Теорія інноватики та її сучасні концепції в публічному управлінні.
Інформаційні ресурси публічної політики і управління, діджиталізація 

сучасних управлінських процесів.
Розвиток електронного врядування, електронної демократії.
Місце та роль прогнозування в публічній політиці та управлінні . 

Неурядові аналітично-консультативні центри та їх роль у публічній політиці.



Тема 11. Інструменти взаємодії та комунікації публічної влади і
громадськості

Сутнісні характеристики громадянського суспільства як сфери 
формування єдиного комплексу цінностей та відносин. Дослідження 
проблеми захисту прав людей в системах управління.

Відкритість публічного управління як основна умова участі громадян в 
управлінні та самоуправлінні. Прозорість у діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування. Перешкоди на шляху відкритості 
управління.

Партисипативний механізм в публічному управлінні: сутність, основні 
моделі. Сутність та основні різновиду контролю громадян за владою. Участь 
громадян обговоренні та прийнятті управлінських рішень.

Тема 12. Цілі, цінності та аксіологічні аспекти врядування
Ціннісні параметри суспільства та їх роль у публічному управлінні. 

Еволюція соціально-ціннісних поглядів у теорії та практиці управління.
Основний зміст і напрями аксіологічних досліджень соціально - 

ціннісних засад у сучасній науці.
Поняття цінностей та суспільно-ціннісні фактори демократизації та 

гуманізації системи управління. Особливості еволюції ціннісних засад буття 
сучасного українського суспільства.

Організаційні та управлінські конфлікти. Кризи в публічному 
управлінні.

5. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ, ЇХ ТЕМАТИКА ТА ОБСЯГ

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Тема 2. Розвиток світової управлінської думки та 
методологія дослідження публічного управління та 
адміністрування

План
1. Формування та розвиток теорій управління 

суспільством і країною.
2. Наукові теорії та школи публічного управління ХХ 

ст.: класична школа, школа людських стосунків, школа 
«соціології організацій», школа «суспільного вибору», 
когнітивний підхід.

3. Принципи публічної сфери за В.Вільсоном.
4. М.Вебер про основні принципи бюрократичних 

систем.
5. Розвиток ідей публічного управління у першій 

половині ХХ сторіччя.
6. Розвиток теорії та практики управління суспільством і 

країною у другій половині XX століття.

4



7. Концепції управління в постіндустріальному, 
інформаційному суспільстві.

8. Новий державний менеджмент як модель публічного 
адміністрування: основні риси.

9. Концепція «належного управління»: сутність, 
принципи.

10. Принцип транспарентності публічного управління.
11. Поняття методології публічного управління в 

сучасній науці.
12. Застосування сучасних методів дослідження, 

методологічний інструментарій наукових досліджень у 
галузі «Публічне управління та адміністрування».

3 Тема 3. Закономірності і принципи розвитку 
публічного управління та адміністрування

План
1. Парадигма публічного управління. Цілі публічного 

управління та адміністрування.
2. Закони та закономірності публічного управління: 

закон єдності і цілісності системи управління; закон 
забезпечення необхідного числа ступенів свободи системи 
управління; закон забезпечення необхідної різноманітності 
систем управління; закон співвідношення керуючих і 
керованих підсистем; закон участі населення в соціальному 
управлінні, підвищенні його ефективності й 
відповідальності.

3. Принципи публічного управління. Принципи 
європейського врядування.

Принцип централізації та децентралізації публічного 
управління. Форми децентралізації: адміністративна, 
політична, фіскальна, економічна.

Принцип концентрації та деконцентрації публічного 
управління (сутність та значення).

2

4 Тема 4. Теорія організації та поведінки в 
дослідженнях публічного управління

План
1. Сутність, роль та місце теорії організації в системі 

наукових знань галузі «Публічне управління та 
адміністрування».

2. Основні теорії та моделі організації. Еволюційний 
розвиток теорії організації. Класична та бюрократична 
теорії. Теорії організаційної поведінки. Теорія 
організаційного потенціалу та теорія інститутів.

3. Внутрішнє і зовнішнє середовище організаційної 
системи. Дослідження методів і способів моделювання 
управлінських процесів і систем.

4



4. Створення ефективної організації та розподіл 
повноважень, обов’язків і відповідальності між 
структурними ланками організації

5. Дослідження управління поведінкою та змінами і 
нововведеннями у організації

6. Організаційні комунікації. Основні моделі та типи 
організаційних комунікацій.

5 Тема 5. Пріоритетні напрями сталого розвитку як 
детермінанта публічного управління та 
адміністрування

План
1. Сталий розвиток у контексті суспільно-економічних 

проблем ХХІ століття. Раціональне використання 
природних ресурсів як базова детермінанта сталого 
розвитку. Соціальна складова сталого розвитку. 
Інституційно-правові засади сталого розвитку в Україні. 
Цілі сталого розвитку 2030. Україна.

2. Реалізація екологічної політики в системі 
забезпечення сталого розвитку України. Інноваційні 
домінанти сталого розвитку України.

3. Концепт вирішення суспільних проблем сталого 
розвитку

2

6 Тема 6. Вплив геополітики, світових процесів і 
міжнародної інтеграції на системні характеристики 
публічного управління та адміністрування

План
1. Глобальна інтеграція як нова форма суспільного 

розвитку та її вплив на публічне врядування. Проблеми 
політичної взаємодії держав на міжнародній арені.

2. Глобальні проблеми та моделі глобального 
управління. Міжнародні організації як суб’єкти 
глобального управління. Зміна ролі та функцій держави у 
глобалізованому світі.

3. Актуальні тренди публічного управління: Україна та 
світ.

4. Сценарії подальшого розвитку ЄС. 
Переформатування євроінтеграційних процесів: 
перспективи асоціації Україна - ЄС.

4

7 Тема 7. Публічна влада і політичний процес: 
теоретико-методологічні засади дослідження й аналізу

План
1. Предметно-практичне значення публічної політики. 

Теоретико-методологічні аспекти дослідження феномену 
публічної політики. Особливості публічної політики, її 
зміст та функції. Суспільна довіра як основа легітимності

4



влади.
2. Дослідження та аналіз сутності, типів і видів, змісту 

й принципів публічної політики як суспільного феномену.
3. Дослідження закономірностей, особливостей, 

тенденцій, процесів та інститутів вироблення публічної 
політики. Порівняльний аналіз варіантів публічної 
політики, дослідження суб’єктів й середовища вироблення 
державної і місцевої політики.

4. Процеси прийняття політико-управлінських рішень 
Політичні мережі в системі публічного управління.

8 Тема 8. Актуальні проблеми розвитку публічного 
управління в умовах децентралізації

План
1. Децентралізація публічного управління як принцип 

організації та функціонування публічної влади.
2. Закономірності і головні тренди розвитку регіонів в 

умовах глобалізації та інтеграції.
3. Перспективи регіонального розвитку в Україні. 

Державна стратегія регіонального розвитку України 2020.
4. Роль місцевого самоврядування в контексті 

децентралізації влади та публічного адміністрування.
5. Інститути безпосередньої демократії в місцевому 

самоврядуванні.

2

9 Тема 9. Адаптація національної системи публічного 
управління до європейських стандартів врядування

План
1. Дослідження структури, інструментів і принципів 

управління в ЄС. Копенгагенські критерії як детермінанта 
євроінтеграційного процесу.

2. Дослідження європейської політики сусідства та 
програм ЄС (Східне партнерство», Чорноморська синергія 
тощо).

3. Адаптація моделей державного управління та 
місцевого самоврядування країн ЄС в Україні для 
досягнення системності та послідовності демократизації 
суспільних процесів.

4. Європейські стандарти врядування у діяльності 
органів публічної влади в Україні.

5. Аналіз інституційної організації публічного 
управління України в умовах євроінтеграції.

6. Вплив євроінтеграційних процесів на економічну та 
соціальну політику держави.

4

10 Тема 10. Інноваційні аспекти розвитку публічного 
управління та адміністрування

План

2



1. Сучасні концепції інноваційного розвитку. Основні 
принципи інноваційного розвитку публічного управління. 
Сутність поняття «інновація». Класифікація новацій, 
інноваційних процесів, нововведень. Технологічні уклади 
та вплив Індустрії 4,0 на управлінські процеси.

2. Управління інноваціями як сукупність принципів, 
методів і форм управління інноваційними процесами й 
інноваційною діяльністю. Особливості прийняття рішень в 
управлінні інноваціями.

3. Теорія інноватики та її сучасні концепції в 
публічному управлінні.

4. Інформаційні ресурси публічної політики і 
управління, діджиталізація сучасних управлінських 
процесів.

5. Розвиток електронного врядування, електронної 
демократії,

6. Місце та роль прогнозування в публічній політиці та 
управлінні . Неурядові аналітично-консультативні центри 
та їх роль у публічній політиці

11 Тема 11. Інструменти взаємодії та комунікації ̂ • •• • • публічної влади і громадськості
План

1. Сутнісні характеристики громадянського суспільства 
як сфери формування єдиного комплексу цінностей та 
відносин. Дослідження проблеми захисту прав людей в 
системах управління.

2. Відкритість публічного управління як основна умова 
участі громадян в управлінні та самоуправлінні. 
Прозорість у діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. Перешкоди на шляху 
відкритості управління.

3. Партисипативний механізм в публічному управлінні: 
сутність, основні моделі. Сутність та основні різновиду 
контролю громадян за владою. Участь громадян 
обговоренні та прийнятті управлінських рішень.

4

12 Тема 12. Цілі, цінності та аксіологічні аспекти 
врядування

План
1. Сутнісні характеристики громадянського суспільства 

як сфери формування єдиного комплексу цінностей та 
відносин. Дослідження проблеми захисту прав людей в 
системах управління.

2. Відкритість публічного управління як основна умова 
участі громадян в управлінні та самоуправлінні. 
Прозорість у діяльності органів державної влади та органів

4



місцевого самоврядування. Перешкоди на шляху 
відкритості управління.

3. Партисипативний механізм в публічному управлінні: 
сутність, основні моделі. Сутність та основні різновиду 
контролю громадян за владою. Участь громадян 
обговоренні та прийнятті управлінських рішень.
Разом 46

5. САМОСТІЙНА РОБОТА

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Т ем а  1. П уб л іч н е  у п р а вл ін н я  т а  а д м ін іст р ува н н я  я к  
п р ед м ет  н а уко во го  а н а л ізу

1. Проаналізувати феномен управління.
2. Розглянути співвідношення влади і управління
3. Охарактеризувати систему публічного управління та її 

основні характеристики.
4. Проаналізувати відносини, процеси і взаємодію в 

системі публічного управління та адміністрування.
5. Розглянути моделі публічного управління

14

2 Т ем а  2. Р о зви т о к  св іт о во ї у п р а в л ін с ь к о ї д ум ки  т а  її 
вп ли в  н а  п уб л ічн е  у п р а вл ін н я

1. Визначити джерела ідей управління суспільством і 
країною.

2. Проаналізувати історичні етапи формування та 
розвитку теорій управління суспільством і країною.

3. Проаналізувати публічне управління в контексті 
неокласичної теорії.

4. Охарактеризувати новий державний менеджмент як 
модель публічного адміністрування.

5. Проаналізувати концепцію «належного управління»: 
сутність, принципи.

16

3 Т ем а  3. З а к о н о м ір н о ст і і п р и н ц и п и  р о зв и т к у  п уб л ічн о го  
у п р а вл ін н я  т а  а д м ін іст р ува н н я

1. Проаналізувати парадигму, цілі публічного 
управління та адміністрування.

2. Розглянути закони та закономірності публічного 
управління.

3. Визначити принципи публічного управління.
4. Проаналізувати принцип централізації та 

децентралізації публічного управління.

14

4 Т ем а  4. Т еорія  о р га н іза ц ії т а  п о вед ін ки  в  д о сл ід ж ен н ях  
п уб л ічн о го  уп р а вл ін н я

14



1. Визначити сутність, роль та місце теорії організації в 
системі наукових знань галузі «Публічне управління та 
адміністрування».

2. Розглянути основні теорії та моделі організації.
3. Проаналізувати сучасну організаційну парадигму та 

основні моделі теорії організації.
4. Розглянути внутрішнє і зовнішнє середовище 

організаційної системи.
5. Дослідити основні закони діяльності та життєвий 

цикл організації.
6. Провести дослідження методів і способів 

моделювання управлінських процесів і систем.
7. Проаналізувати створення ефективної організації та 

розподіл повноважень, обов’язків і відповідальності між 
структурними ланками організації

8. Дослідити управління поведінкою та змінами і 
нововведеннями у організації

9. Проаналізувати організаційні комунікації та 
організаційну культуру.

5 Т ем а  5. П р іо р и т ет н і на п р ям и  ст а ло го  р о зв и т к у  я к  
д ет ер м ін а н т а  п уб л ічн о го  у п р а вл ін н я  т а  а д м ін іст р ува н н я

1. Проаналізувати сталий розвиток у контексті 
суспільно-економічних проблем ХХІ століття.

2. Розглянути раціональне використання природних 
ресурсів як базову детермінанта сталого розвитку.

3. Охарактеризувати соціальну складову сталого 
розвитку. 4. Проаналізувати інституційно-правові засади 
сталого розвитку в Україні. Цілі сталого розвитку 2030. 
Україна.

5. Проаналізувати реалізацію екологічної політики в 
системі забезпечення сталого розвитку України.

6. Розглянути концепт вирішення суспільних проблем 
сталого розвитку.

16

6 Т ем а  6. В п ли в  геополіт ики , св іт о ви х  п р о ц ес ів  і 
м іж н а р о д н о ї ін т е гр а ц ії на  си ст ем н і ха р а к т ер и ст и к и  
п уб л ічн о го  у п р а вл ін н я  т а  а д м ін іст р ува н н я

1. Проаналізувати глобальну інтеграцію як нову форму 
суспільного розвитку та її вплив на публічне врядування.

2. Розглянути моделі глобального управління.
3. Проаналізувати актуальні тренди публічного 

управління: Україна та світі.
4. Охарактеризувати зміну ролі та функцій держави у 

глобалізованому світі.
5. Визначити вплив глобалізаційних процесів на 

діяльність національної держави.

14



6. Розглянути шляхи адаптації України до нових 
форматів розвитку євроінтеграції.

7 Т ем а  7. П у б л іч н а  вла д а  і п о л іт и чн и й  процес: т ео р ет и ко -  
м ет о д о ло гіч н і за са д и  д о сл ід ж ен н я  й а н а л ізу

1. Розглянути предметно-практичне значення публічної 
політики.

2. Проаналізувати теоретико-методологічні аспекти 
дослідження феномену публічної політики.

3. Визначити особливості публічної політики, її зміст та 
функції.

5. Провести дослідження та аналіз сутності, типів і 
видів, змісту й принципів публічної політики як суспільного 
феномену.

6. Провести порівняльний аналіз варіантів публічної 
політики, дослідження суб’єктів й середовища вироблення 
державної і місцевої політики.

7. Визначити процеси прийняття політико- 
управлінських рішень

14

8 Т ем а  8. А к т у а ль н і п р о б лем и  р о зв и т к у  п уб л ічн о го  
уп р а вл ін н я  в  у м о в а х  д ец ен т р а л іза ц ії

1. Розглянути децентралізацію публічного управління як 
принцип організації та функціонування публічної влади

2. Охарактеризувати закономірності і головні тренди 
розвитку регіонів в умовах глобалізації та інтеграції.

3. Проаналізувати перспективи регіонального розвитку в 
Україні.

4. Охарактеризувати роль місцевого самоврядування в 
контексті децентралізації влади та публічного 
адміністрування.

Проаналізувати партисипативний механізм в 
публічному управлінні.

12

9 Т ем а  9. А д а п т а ц ія  н а ц іо н а ль н о ї си ст ем и  п уб л ічн о го  
уп р а вл ін н я  до євр о п ей ськи х  ст а н д а р т ів  вр я д ува н н я

1. Проаналізувати структуру управління в ЄС та основні 
європейські інституції.

2. Розглянути інструменти і принципи управління в ЄС.
3. Охарактеризувати моделі державного управління та 

місцевого самоврядування в країнах ЄС,
4. Розглянути європейські стандарти врядування.
5. Охарактеризувати особливості інституційної 

організації публічного управління України в умовах 
євроінтеграції.

6. Проаналізувати актуальні проблеми співробітництва 
між Україною та ЄС у реформуванні державного 
управління.

12



10 Т ем а  10. Ін н о ва ц ій н і а сп ект и  р о зв и т к у  п уб л ічн о го  
уп р а вл ін н я  т а  а д м ін іст р ува н н я

1. Розглянути сучасні концепції інноваційного розвитку.
2. Проаналізувати основні принципи інноваційного 

розвитку публічного управління.
3. Визначити сутність поняття «інновація», технологічні 

уклади та вплив Індустрії 4,0 на управлінські процеси.
4. Розглянути управління інноваціями як сукупність 

принципів, методів і форм управління інноваційними 
процесами й інноваційною діяльністю.

5. Розглянути інформаційні ресурси публічної політики і 
управління, діджиталізацію сучасних управлінських 
процесів.

6. Визначити місце та роль прогнозування в публічній 
політиці та управлінні.

12

11 Т ем а  11. Ін ст р ум ен т и  вза єм о д ії т а  к о м у н ік а ц ії  
п у б л іч н о ї вла д и  і гр о м а д сько ст і

1. Проаналізувати сутнісні характеристики 
громадянського суспільства.

2. Охарактеризувати громадянське суспільство як сферу 
формування єдиного комплексу цінностей та відносин.

3. Розглянути місце і роль об’єднань громадян, 
політичних партій та громадських організацій у публічному 
управлінні.

4. Проаналізувати досвід європейських країн щодо 
практичного застосування технологій публічно-приватного 
партнерства

12

Т ем а  12. Ц іл і, ц ін н о ст і т а  а кс іо ло гіч н і а сп ект и  
вр яд ува н н я

1. Проаналізувати ціннісні параметри суспільства та їх 
роль у публічному управлінні.

2. Розглянути еволюцію соціально-ціннісних поглядів у 
теорії та практиці управління.

3. Проаналізувати основний зміст і напрями 
аксіологічних досліджень соціально-ціннісних засад у 
сучасній науці.

4. Дослідити поняття цінностей та суспільно-ціннісні 
фактори демократизації та гуманізації системи управління. 
5. Розглянути особливості еволюції ціннісних засад буття 
сучасного українського суспільства.

6. Проаналізувати організаційні та управлінські 
конфлікти. Кризи в публічному управлінні.
Разом 166



7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Види індивідуальних науково-дослідних завдань (за вибором 
аспіранта):

1) підготовка реферату (есе),
2) підготовка презентацій на мультимедійному обладнанні,
3) складання бібліографічного списку за темами дисципліни.
Основні вимоги: критичний та креативний аналіз проблеми, для якого

необхідним є порівняння існуючих щодо проблеми точок зору та 
обґрунтування власної позиції.

Технічні вимоги: реферат: обсяг -  до 20 стор., есе: обсяг -  до 10 стор., 
Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1, не менше ніж 5 позицій у списку 
літератури, коректне оформлення посилань, презентація -  до 15 слайдів..

Орієнтовні теми індивідуальних науково-дослідних завдань
1. Г носеологічний вимір феномену публічного управління.
2. Концепції управління в постіндустріальному, інформаційному 

суспільстві.
3. Основні етапи та специфіка логіко-теоретичної реконструкції 

соціально-політичних та адміністративно-управлінських процесів.
4. Системний підхід до дослідження публічних процесів.
5. Сутність, роль та місце теорії організації в системі наукових 

знань галузі «Публічне управління та адміністрування».
6. Дослідження управління поведінкою та змінами і

нововведеннями у організації
7. Основні моделі та типи організаційних комунікацій.
8. Дослідження та аналіз сутності, типів і видів, змісту й принципів 

публічної політики як суспільного феномену.
9. Теорія інноватики та її сучасні концепції в публічному

управлінні.
10. Інформаційні ресурси публічної політики і управління,

діджиталізація сучасних управлінських процесів.
11. Місце та роль прогнозування в публічній політиці та управлінні
12. Неурядові аналітично-консультативні центри та їх роль у

публічній політиці.
13. Ціннісні параметри суспільства та їх роль у публічному

управлінні.
14. Еволюція соціально-ціннісних поглядів у теорії та практиці 

управління.
15. Особливості еволюції ціннісних засад буття сучасного

українського суспільства.



8. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ФОРМИ 
ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль: опитування під час практичних занять, оцінка 
якості доповідей, співдоповідей та рефератів, оцінка виконання проектних 
завдань, виконання і захист ІНДЗ.

Підсумковий контроль -  екзамен.
Якість засвоєння змістових модулів оцінюється за бально-рейтинговою 

шкалою (національною і шкалою ECTS).

Перелік питань для підсумкового контролю знань:
1. Публічна влада і управління.
2. Основні характеристики публічного управління.
3. Відносини, процеси і взаємодія в системі публічного управління 

та адміністрування.
4. Галузь науки «Публічне управління та адміністрування»: об’єкт, 

предмет, проблемно-тематичний простір.
5. Наукові теорії та школи публічного управління ХХ ст.: класична 

школа, школа людських стосунків, школа «соціології організацій», школа 
«суспільного вибору», когнітивний підхід.

6. Принципи публічної сфери за В.Вільсоном.
7. М.Вебер про основні принципи бюрократичних систем.
8. Розвиток ідей публічного управління у першій половині ХХ 

сторіччя.
9. Розвиток теорії та практики управління суспільством і країною у 

другій половині XX століття.
10. Концепції управління в постіндустріальному, інформаційному 

суспільстві.
11. Поняття методології публічного управління в сучасній науці.
12. Парадигма публічного управління. Цілі публічного управління та 

адміністрування.
13. Принципи публічного управління.
14. Принципи європейського врядування.
15. Принцип централізації та децентралізації публічного управління.
16. Сутність, роль та місце теорії організації в системі наукових 

знань галузі «Публічне управління та адміністрування».
17. Основні теорії та моделі організації.
18. Основні закони діяльності та життєвий цикл організації.
19. Дослідження методів і способів моделювання управлінських 

процесів і систем.
20. Критерії ефективної діяльності організації.
21. Реалізація екологічної політики в системі забезпечення сталого 

розвитку України.
22. Інноваційні домінанти сталого розвитку України.



23. Дослідження та аналіз сутності, типів і видів, змісту й принципів 
публічної політики як суспільного феномену.

24. Децентралізація публічного управління як принцип організації та 
функціонування публічної влади.

25. Закономірності і головні тренди розвитку регіонів в умовах 
глобалізації та інтеграції.

26. Роль місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади 
та публічного адміністрування.

27. Інститути безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні.
28. Дослідження структури, інструментів і принципів управління в 

ЄС.
29. Європейські стандарти врядування у діяльності органів публічної 

влади в Україні.
30. Актуальні проблеми співробітництва між Україною та ЄС у 

реформуванні державного управління.
31. Теорія інноватики та її сучасні концепції в публічному

управлінні.
32. Інформаційні ресурси публічної політики і управління,

діджиталізація сучасних управлінських процесів.
33. Місце та роль прогнозування в публічній політиці та управлінні.
34. Партисипативний механізм в публічному управлінні: сутність, 

основні моделі.
35. Основний зміст і напрями аксіологічних досліджень соціально - 

ціннісних засад у сучасній науці.
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