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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма
навчальної
дисципліни
«Публічне
адміністрування»
обов’язкових компонент другого (магістерського) рівня вищої освіти складена
відповідно до освітньо-професійної програми 262 «Правоохоронна діяльність
(поліцейські)».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні теоретико-правові
положення, які стосуються доктринальних підходів до виникнення й розвитку
публічного адміністрування, організаційно-правових засад публічного
адміністрування, особливостей системи, функцій, форм, методів, принципів,
завдань, цілей, механізмів та технологій публічного адміністрування, правового
статусу органів публічної адміністрації, організації та правового забезпечення
надання публічних (адміністративних) послуг, використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій у публічному адмініструванні.
Міждисциплінарні зв’язки: «Конституційне право», «Адміністративне
право і процес», «Судові та правоохоронні органи України», «Теорія держави і
права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних
країн», «Міжнародне право», «Конституційно-правові засади державності України».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
ТЕМА № 1. «Загальні засади публічного адміністрування: поняття, види та
принципи».
ТЕМА № 2. «Публічне адміністрування як форма реалізації публічної влади».
ТЕМА № 3. «Механізми, технології та стилі публічного адміністрування».
ТЕМА № 4. «Форми та методи публічного адміністрування».
ТЕМА № 5. «Інструменти діяльності публічного адміністрування».
ТЕМА № 6. «Система органів публічного адміністрування в Україні».
ТЕМА № 7. «Громадянське суспільство як об'єкт публічного адміністрування.
Місце і значення органів місцевого самоврядування в системі публічного
адміністрування в Україні».
ТЕМА № 8. «Публічна сфера – як єдність економічної, соціальної та
політичної сфер».
ТЕМА № 9. «Реформування системи органів публічного адміністрування в
Україні».
1. Мета та завдання навчальної дисципліни:
1.1. Метою навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» є набуття
слухачами магістратури теоретичних знань та формування професійної
компетентності щодо основ публічного адміністрування, його сутності та
системи, правових засад, завдань та функцій, форм та методів, принципів,
поглибленого розуміння урядування та процесу публічного адміністрування,
порядку надання адміністративних послуг органами публічної адміністрації.
1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Публічне
адміністрування» є засвоєння слухачами основних понять у сфері публічного
адміністрування, а також моделей та законів його розвитку; розуміння системи
публічного адміністрування, принципів її організації; правового статусу органів
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публічної адміністрації; цілей, завдань та функцій публічного адміністрування,
його форм та методів, кадрового забезпечення, етичних засад; особливості
сучасного стану функціонування системи органів публічної адміністрації;
зарубіжні моделі діяльності системи органів публічного адміністрування;
напрями реформування системи публічного адміністрування в Україні.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні
знати:
, понятійно-категоріальний апарат стосовно інституту публічного
адміністрування, публічної (виконавчої) влади;
, систему, принципи, завдання та функції публічного адміністрування;
, форми, методи та стилі публічного адміністрування;
, систему органів публічного адміністрування та їх правовий статус;
, особливості
прийняття
управлінських
рішень
у
публічному
адмініструванні, види управлінських рішень;
, поняття, природу і зміст публічних послуг (державних і муніципальних),
що надаються органами публічної влади;
, організаційно-правовий механізм надання адміністративних послуг;
, етичні засади публічного адміністрування;
, інноваційні технології публічного адміністрування;
, способи забезпечення законності у сфері публічних відносин;
, особливості адміністрування в адміністративно-політичній, економічній
та освітньо-культурній сферах;
, методологічні основи, законодавство та практику застосування
публічного адміністрування за кордоном, можливості їх застосування в Україні;
вміти:
, грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативноправову лексику і спеціальну термінологію на практиці;
, визначити суть правової проблеми у сфері функціонування публічної
адміністрації;
, правильно визначити основи правового регулювання відповідних
правовідносин, які виникають у сфері публічного адміністрування;
, пропонувати шляхи вирішення окремих проблем правового регулювання;
, аргументовано висловлювати власну правову позицію з використанням
посилань на нормативні акти, матеріали роз'яснювального характеру державних
органів та органів місцевого самоврядування.
, правильно тлумачити та застосовувати правові норми, які регулюють
відносини у сфері публічного адміністрування;
, використовувати досягнення юридичної науки для вирішення
професійних завдань у сфері публічного адміністрування;
, користуватись науковою та спеціальною літературою, електронними та
іншими інформаційними джерелами.
1.4. Форма підсумкового контролю (залік)
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS.
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1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни:
Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері
правоохоронної діяльності, охорони прав і свобод
людини, протидії злочинності, забезпечення публічної
Інтегральна компетентність
безпеки та/або дослідницько-інноваційної діяльності,
що передбачає глибоке переосмислення наявних та
створення нових цілісних знань та/або професійної
практики.
Здатність до абстрактного, логічного, критичного
ЗК-1 мислення та встановлення взаємозв’язків між
явищами і процесами
Здатність приймати управлінські й обґрунтовані
ЗК-2
рішення в складних і непередбачуваних умовах
Знання удосконалювати й розвивати сій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень,
ЗК-3
уміння набувати нові знання, використовуючи
сучасні інформаційні технології
Здатність до ділового спілкування рідною та
іноземними мовами на високому професійному
Загальні компетентності
ЗК-4
(ЗК)
рівні, знання та розуміння наукової юридичної
термінології
Здатність до відповідальності за розвиток
ЗК-5 професійного знання і практик, оцінку стратегічного
розвитку команди
Розуміння проблематики у питаннях професійної
ЗК-6 діяльності, усвідомлення соціальної значущості
своєї майбутньої професії
Здатність до наукових досліджень на основі
ЗК-7
методології науки, психології, та педагогіки
ЗК-8 Здатність взаємодіяти з громадськістю
Здатність робити кваліфіковані юридичні висновки,
давати консультації, застосовувати нормативноФК-1
правові акти в різних сферах юридичної та
правоохоронної діяльності
Здатність застосовувати законодавство України та
спрямовувати свою діяльність у відповідності до
Спеціальні (фахові, предметні) ФК-2
вимог чинного законодавства (у тому числі
компетентності (СК)
антикорупційного)
Здатність приймати рішення щодо підвищення
ФК-9
ефективності діяльності підрозділу
Здатність
формувати
комплекс
практикоорієнтованих прийомів, необхідних для виконання
ФК-10
функцій та реалізації повноважень співробітника
суб’єкта публічного адміністрування
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2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. «Загальні засади публічного адміністрування: поняття, види та
принципи»
Поняття і види управління. Основні сучасні теорії і моделі управління.
Основні підходи до розуміння поняття «публічне адміністрування».
Співвідношення понять “публічне адміністрування”, “управління”, “публічне
управління”, “державне управління”, “громадське управління”, “менеджмент”.
Мета та види публічного адміністрування. Державне управління в системі
публічного адміністрування: поняття, ознаки, види. Система державного
управління. Предметна сфера публічного адміністрування.
Публічне адміністрування і адміністративне право. Державне управління і
громадське управління. Завдання та функції публічного адміністрування.
Підходи до класифікації функцій публічного адміністрування. Оптимізація
функцій і структури суб’єктів публічного адміністрування. Правові засади
публічного адміністрування. Принципи публічного адміністрування. Суб'єкти
громадського управління. «Закони» публічного адміністрування та їх види.
Тема № 2. «Публічне адміністрування як форма реалізації публічної влади»
Публічне адміністрування і держава: взаємозв’язок та взаємозалежність.
Роль публічного адміністрування у розбудові демократичної, правової та
соціальної держави в Україні. Адміністративна реформа в Україні, її завдання,
напрями, етапи реалізації та перспективи.
Феномен влади. Публічна влада та публічне адміністрування. Публічна
влада: поняття, ознаки та форми реалізації. Влада як основний засіб публічного
адміністрування, механізм їх взаємодії. Сутність державної влади. Поняття та
зміст муніципальної влади. Держава як суб'єкт політичної влади. Взаємозв'язок
і взаємозалежність політичної та економічної влади.
Поняття та сутність виконавчої влади як важливої складової публічного
адміністрування. Функції органів виконавчої влади. Принципи організації і
діяльності органів виконавчої влади в Україні. Класифікація органів публічного
адміністрування. Публічна служба та її роль у реалізації завдань та функцій
публічного адміністрування. Державна служба: поняття, принципи, правові
засади реалізації. Державні службовці: поняття та види, їх права та обов’язки.
Поняття управлінських рішень, їх значення в публічному адмініструванні.
Класифікація управлінських рішень. Процес розробки, прийняття і реалізації
управлінських рішень в публічному управлінні. Чинники, які впливають на
якість прийняття управлінського рішення.
Матеріально-фінансова основа публічного адміністрування.
ТЕМА № 3. «Механізми, технології та стилі публічного адміністрування»
Поняття та зміст механізму публічного адміністрування, його види. Цільові
механізми публічного адміністрування: поняття, види та специфіка їх
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застосування. Типи механізмів публічного адміністрування: механізмизнаряддя, механізми-системи, механізми-процеси.
Складові елементи механізму публічного адміністрування та їх
характеристика. Об’єкти та суб’єкти публічного адміністрування, їх види.
Процес управління. Основні функції механізму публічного адміністрування.
Технологія публічного адміністрування: поняття, зміст, значення та
система. Особливості побудови системи технологій публічного адміністрування
на рівні держави, та на рівні регіону.
Роль керівника в публічному управлінні. Поняття, ознаки та значення
стилю публічного адміністрування. Чинники, які впливають на формування
стилю публічного адміністрування. Види стилів публічного адміністрування, їх
особливості. Авторитарний стиль керівництва в публічному адмініструванні.
Ліберальний стиль керівництва в публічному адмініструванні. Демократичний
стиль керівництва в публічному адмініструванні.
Загальні характеристики сучасного уявлення про лідерство. Поняття
адміністративного лідерства. Загальні підходи до розвитку лідерства на
державній службі. Поняття, зміст та формування кар’єри в публічному
адмініструванні. Загальні підходи до розвитку лідерства на державній службі.
Етичні засади публічного адміністрування. Державна кадрова політика в
Україні: мету, завдання, стан та перспективи розвитку.
ТЕМА № 4. «Форми та методи публічного адміністрування»
Поняття та види форм публічного адміністрування. Ознаки форм
публічного адміністрування. Класифікація форм публічного адміністрування.
Акти публічного адміністрування: поняття та види. Наукові погляди щодо
визначення природи актів публічного управління. Вимоги, які ставляться до
актів публічного адміністрування Поняття та ознаки правових актів публічного
адміністрування. Класифікація правових актів публічного адміністрування.
Поняття та види методів публічного адміністрування. Метод переконання
в публічному адміністрування та характеристика його заходів. Поняття та
значення примусу в публічному адмініструванні. Методи правового
регулювання. Адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи публічного
адміністрування. Економічні методи публічного адміністрування. Соціальнополітичні методи. Соціально-психологічні методи публічного адміністрування.
Морально-етичні методи публічного адміністрування.
ТЕМА № 5. «Інструменти діяльності публічного адміністрування»
Поняття та види інструментів діяльності публічної адміністрації.
Поняття, юридичне значення та ознаки нормативного акту суб’єкта
публічного адміністрування. Види підзаконних нормативних актів, порядок їх
видання. Формальні та матеріальні вимоги, що ставляться до нормативного
акту суб’єкта публічного адміністрування. Процедура прийняття та ухвалення
нормативних актів суб’єктів публічної адміністрації. Реєстрація нормативноправових актів. Офіційне оприлюднення нормативно-правового акту суб’єкта
публічного адміністрування, порядок набрання ним чинності.
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Адміністративний акт як інструмент публічного адміністрування та його
ознаки. Відмежування адміністративного акту від інших актів (документів)
суб’єкта публічного адміністрування. Класифікація адміністративних актів
суб’єкта публічного адміністрування. Процедура ухвалення адміністративних
актів. Скасування адміністративних актів.
Адміністративний договір як інструмент публічного адміністрування:
поняття, ознаки та види. Підстави укладання адміністративних договорів.
Вимоги до адміністративного договору суб’єкта публічного адміністрування.
Поняття, ознаки та значення плану в публічному адмініструванні. Види
планування в публічному адмініструванні. Фактичні дії як інструмент
публічного адміністрування. Адміністративний розсуд у публічному
адмініструванні: поняття, сутність і види.
Використання електронного врядування в публічному адмініструванні.
Реалізація Концепції розвитку електронного урядування в Україні.
Визначення понять: «електронна держава», «Електронний парламент»,
«електронний суд», «електронний Уряд». Електронна демократія: сутність,
мета, завдання. Категорійно-понятійний апарат електронної демократії. Оцінка
та контроль діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування з
боку суспільства та бізнесу за допомогою технологій електронного урядування.
Новітні форми залучення громадян до процесу прийняття рішень: е-охоплення,
е-включення, е-участь, е-партнерство. Електронне громадське обговорення
проектів нормативно-правових актів та інших документів, що мають значне
суспільне значення. Електронна взаємодія громадських рад з відповідними
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Сучасна модель надання державних послуг громадянам електронними
каналами. Пріоритетні напрями розвитку електронних консультацій з
громадянами. Технологічні, організаційні, політичні аспекти електронної
демократії. Співвідношення електронної демократії та електронного
урядування на практиці.
Тема № 6. «Система органів публічного адміністрування в Україні»
Сучасна система органів публічного адміністрування та її структурні
компоненти. Компетенція суб’єктів публічного адміністрування. Органи
виконавчої влади як суб’єкти публічного адміністрування, їх види та сфери
діяльності. Правові засади організації та діяльності органів виконавчої влади.
Принцип поєднання централізації і децентралізації в системі принципів
діяльності органів публічного адміністрування. Система та функції органів
публічної влади в Україні. Місце і роль Кабінету Міністрів України як
центрального органу публічного адміністрування: призначення, завдання та
правові засади діяльності. Міністерства та інші центральні органи виконавчої
влади в системі органів публічного адміністрування: завдання, правові засади
діяльності, повноваження. Організаційно-правові засади діяльності місцевих
державних адміністрацій в системі органів публічного адміністрування.
Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом в системі органів
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публічного адміністрування. Завдання, структура та повноваження військовоцивільних адміністрацій, їх місце в системі органів публічного адміністрування.
Поняття, правова природа та зміст публічних послуг (державних і
муніципальних), що надаються органами публічного адміністрування. Переліку
та порядку надання органами публічного влади адміністративних послуг.
Недержавні інституції публічного адміністрування. Участь інститутів
громадянського суспільства у публічному адмініструванні. Місцеве
самоврядування та його роль у публічному адмініструванні. Взаємодія органів
публічного адміністрування і громадськості: правові засади та форми.
Тема № 7. «Громадянське суспільство як об'єкт публічного адміністрування.
Місце і значення органів місцевого самоврядування в системі публічного
адміністрування в Україні»
Громадянське суспільство як важливий об'єкт публічного адміністрування.
Етапи становлення громадянського суспільства в Україні. Ознаки громадянського
суспільства та його співвідношення із державою. Інститути громадянського
суспільства. Управління суспільством як головне призначення публічного
адміністрування. Основні шляхи розвитку громадянського суспільства в Україні.
Взаємозв’язок публічного адміністрування і громадянського суспільства.
Поняття та види громадських об'єднань, їх роль у публічному адмініструванні.
Поняття та сутність місцевого самоврядування. Правові засади
формування та розвитку місцевого самоврядування в Україні. Принципи
побудови місцевого самоврядування в Україні. Сфери управління та
компетенції місцевого самоврядування Система органів місцевого
самоврядування в Україні. Основні функції органів місцевого самоврядування.
Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в Україні.
Повноваження асоціації органів місцевого самоврядування в Україні. Форми
взаємодії органів публічного адміністрування з органами місцевого
самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами підприємств.
Тема № 8. «Публічна сфера – як єдність економічної, соціальної та
політичної сфер»
Поняття «публічної сфери» як єдності економічної, соціальної і політичної
сфер. Взаємозв'язок публічної сфери з економічною, соціальною та політичною
сферами. Місце і роль зворотних зв’язків в публічній сфері. Вплив факторів та
загроз на діяльність публічної сфери.
Суб’єкти публічного адміністрування у сфері управління економікою, їх
правовий статус. Правові засади та особливості функціонування органів
публічного адміністрування в економічній сфері. Основні завдання, функції та
принципи діяльності органів публічного адміністрування в політикоадміністративній сфері. Основні завдання, система та напрямки діяльності
органів публічного адміністрування в соціальній сфері. Рівні освіти в Україні.
Адміністративно-правовий механізм реалізації та захисту прав громадян в
сфері публічного адміністрування.

10

Тема № 9. «Реформування системи публічного адміністрування в Україні»
Сучасний стан та проблемні аспекти функціонування системи органів
публічної адміністрації. Зарубіжні моделі діяльності органів публічного
адміністрування. Європейська доктрина формування належного публічного
управління. Сучасні тенденції у публічному адмініструванні.
Роль місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади і
публічного адміністрування. Напрями реформування системи органів
публічного адміністрування в Україні. Запровадження нової ідеології
функціонування органів публічної влади.
Проблеми та перспективи удосконалення кадрового забезпечення органів
публічного адміністрування. Сучасні вимоги до підготовки фахівців у сфері
публічного управління та адміністрування.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна),
інформаційні ресурси в інтернеті
Нормативно-правові акти
1. КонституціяУкраїни: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. (в ред. від
03.01.2020). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України».
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 № 3166VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. №38. Ст. 385. (в ред. від 29.12.2019).
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
3. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-VII.
Відомості Верховної Ради України. 2014. № 13. ст.222. (в ред. від 27.12.2019). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18
4. Про запобігання корупції: закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Голос
України від 25.10.2014. 2014. № 206. (в ред. від 02.01.2020). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
5. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Відомості
Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43. (в ред. від 01.01.2020) URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19/
6. Про адміністративні послуги: Закон України 06.09.2012 № 5203-VI. Відомості
Верховної Ради України. 2013. № 32. стр. 1705. ст.409. (в ред. від 04.04.2018). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
7. Про інформацію: Закон України: від 2.10.1992 № 2657-XII. (в ред. від
25.11.2019). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
8. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. (в
ред. від 01.12.2019). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
9. Про звернення громадян: закон України вiд 02.10.1996 № 393/96. Відомості
Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст. 256. (в ред. від 01.01.2020). URL:
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
10. Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 21.11.2002 №228-IV.
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-15
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11. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 №586-ХІV.
Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20-21. ст.190 (в ред. від 01.01.2020). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14
12. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI.
Відомості Верховної Ради України. 2013. № 1. Ст. 1. (в ред. від 22.07.2018). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
13. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України вiд 21.05.1997 №280/97ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. ст.170 (в ред. від 01.01.2020).
URL: www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
14. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07.06.2001
№ 2493-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 33. ст. 175 (в ред. від
28.11.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
15. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014
№1508-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 34. Ст. 1167. (в ред. від
17.06.2014). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
16. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015
№ 157-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. №13. Ст.91. (в ред. від
20.12.2019). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19
17. Про політичні партії в Україні : Закон України від 05.04.2001 №2365-III.
Відомості Верховної Ради України. 2001. №23. Ст.118. (в ред. від 16.01.2020). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14
18. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності: Закон України від 05.04.2007 № 877-V. Відомості Верховної Ради України.
2007. № 29. ст.389 (в ред. від 29.12.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
19. Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017
№ 2155-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. ст.400. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19/print
20. Про військово-цивільні адміністрації: Закон України від 03.02.2015 № 141-VIII.
Відомості Верховної Ради України. 2015., № 13. ст.87. (в ред. від 24.02.2018). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19
21. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005
№ 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36. № 37. ст.446 (в ред. від
01.01.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
22. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від
07.12.1984 № 8073-X (в ред. від 03.12.2019). Офіційний веб-сайт Верховної Ради
України «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
23. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI.
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України». URL:
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Інформаційні ресурси в інтернеті
1. Верховна Рада України (офіційний веб-сайт). – http://www.portal.rada.gov.ua/rada/
2. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України «Урядовий портал». –
http://www.kmu.gov.ua/
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3. Офіційний веб-сайт Національного агентства України з питань державної служби. –
http://www.nads.gov.ua.
4. Офіційний веб-сайт European Group of Public Administration (EGPA). –
http://www.iias-iisa.org/egpa/
5. Офіційне Інтернет-представництво Президента України. – http://www.president.gov.ua.

4. Засоби оцінювання здобувачів другого (магістерського) рівня
вищої освіти
Контрольні питання, що виносяться на залік:
1. Поняття, сутність та види публічного адміністрування.
2. Поняття та основні риси державного управління.
3. Мета та функції публічного адміністрування.
4. Принципи публічного адміністрування.
5. Адміністративна реформа в Україні, її мета, завдання і напрями.
6. Основні етапи розвитку публічного адміністрування.
7. Організаційна побудова системи публічного адміністрування в Україні:
поняття, принципи її побудови та функціонування.
8. Поняття та сутність публічної влади.
9. Завдання та функції публічного адміністрування (органів публічної
влади) в Україні.
10. «Закони» публічного адміністрування та їх види.
11. Публічна (виконавча) влада як складова публічного адміністрування.
12. Поняття публічної адміністрації: сучасні підходи до визначення.
13. Принципи організації і діяльності органів публічної влади в Україні, їх
загальна характеристика.
14. Принцип поєднання централізації і децентралізації в системі принципів
публічного адміністрування.
15. Публічна служба в Україні. Державна служба: поняття, види, принципи.
16. Державні службовці: правовий статус, поняття та види.
17. Види та система органів виконавчої влади в України, їх призначення.
18. Органи виконавчої влади як суб’єкти публічного адміністрування:
поняття, ознаки, особливості правового становища.
19. Правовий статус Кабінету Міністрів України в системі публічного
адміністрування.
20. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в системі
органів публічного адміністрування.
21. Місцеві державні адміністрації в системі органів публічного
адміністрування: призначення, завдання та правові засади діяльності.
22. Повноваження і форми діяльності місцевих державних адміністрацій.
23. Місце і роль військово-цивільних адміністрацій в системі органів
публічного адміністрування.
24. Поняття, правові засади, завдання та функції місцевого самоврядування.
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25. Органи місцевого самоврядування в публічному адмініструванні:
поняття, правові засади, повноваження.
26. Поняття та форми взаємодії органів публічного адміністрування з
об'єднаннями громадян, трудовими колективами підприємств та організацій.
27. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом в системі
органів публічного адміністрування.
28. Адміністративні (публічні) послуги: поняття, види та порядок їх надання
органами публічного адміністрування.
29. Розмежування компетенції місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування в умовах децентралізації державної влади в Україні.
30. Громадянське суспільство як об'єкт публічного адміністрування.
31. Публічне адміністрування як процес розробки, прийняття та виконання
управлінських рішень.
32. Управлінське рішення, його поняття, ознаки та класифікація.
33. Взаємозв’язок публічного адміністрування та громадянського суспільства
в Україні.
34. Елементи структури механізму публічного адміністрування.
35. Визначення поняття механізмів публічного адміністрування, їх види (типи).
36. Поняття та види громадських об'єднань, їх правовий статус.
37. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в України.
38. Правові акти публічного адміністрування: поняття, ознаки, класифікація.
39. Види зовнішньо-економічної діяльності публічного адміністрування.
40. Поняття, ознаки та види форм публічного адміністрування.
41. Класифікація форм публічного адміністрування.
42. Правові акти управління як пріоритетна форма публічного
адміністрування: поняття, основні риси та вимоги.
43. Класифікація правових актів управління.
44. Адміністративний акт як інструмент публічного адміністрування.
Відмежування адміністративного акту від інших актів (документів) суб’єкта
публічного адміністрування.
45. Публічна служба в Україні: поняття, види.
46. Державна служба в Україні: поняття, види та принципи.
47. Державні службовці: поняття та види.
48. Адміністративна процедура: зміст, ознаки та види.
49. Контроль та нагляд публічної адміністрації як засіб забезпечення
законності і дисципліни в сфері публічного адміністрування: поняття, зміст,
основні форми реалізації.
50. Загальна
характеристика
цільового
механізму
публічного
адміністрування.
51. Правовий статус органів самоорганізації населення в Україні
52. Поняття та зміст технології публічного адміністрування.
53. Фактичні дії як інструмент публічного адміністрування.
54. Поняття та характеристика стилів керівництва в публічному
адмініструванні, особливості їх застосування.
55. Основні чинники формування стилів публічного адміністрування.
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56. Феномен лідерства в публічному адмініструванні.
57. Поняття, ознаки та значення нормативного акту суб’єкта публічного
адміністрування. Відмінності нормативного акту від адміністративного акту.
58. Поняття та зміст адміністративного договору як інструменту публічного
адміністрування.
59. Соціально-психологічні та морально-етичні методи публічного
адміністрування, їх характеристика й відмінності.
60. Вимоги, що ставляться до правових актів публічного адміністрування.
61. Поняття та види інструментів публічного адміністрування.
62. Поняття, ознаки та види методів публічного адміністрування.
63. Правові методи в публічному адмініструванні, їх характеристика.
64. Адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи в системі методів
публічного адміністрування.
65. Поняття та значення планування в публічному адмініструванні.
66. Електронне урядування як засіб впорядкування публічного адміністрування.
67. Адміністративний розсуд в діяльності публічної адміністрації.
68. Повноваження місцевих державних адміністрацій в економічній та
соціально-культурній сферах публічного адміністрування.
69. Ефективні моделі діяльності публічної адміністрації, можливості їх
реалізації в Україні.
70. Особливості функціонування публічного адміністрування в сфері економіки.
71. Адміністративно-правовий механізм реалізації та захисту прав громадян в
сфері публічного адміністрування.
72. Завдання та функції публічного адміністрування в соціальній сфері.
73. Суб’єкти публічного адміністрування у сфері управління економікою.
74. Основні завдання та функції публічного адміністрування в політикоадміністративній сфері.
75. Зарубіжні моделі публічного адміністрування.
76. Удосконалення нормативно-правових засад організації та діяльності
органів публічної адміністрації.
77. Напрямки реформування системи органів публічного адміністрування.
78. Реформування місцевого самоврядування в Україні: мета, завдання,
основні напрями.

