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1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
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Самостійна робота

Семінарські
заняття

12

Всього

Номер та назва навчальної теми

Лекції

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Вид контролю

1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (заочна форма навчання)

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
публічного адміністрування в
Україні»
Всього за семестр № 2

залік

Семестр № 2
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2. Методичні вказівки до практичних занять
ТЕМА № 1. «Загальні засади публічного адміністрування: поняття, види та
принципи»
Практичне заняття: «Загальні засади публічного адміністрування»
Навчальна мета заняття: сформулювати основні підходи до розуміння публічного
адміністрування, навчитися визначати правові засади, ознаки та принципи публічного
адміністрування, а також співвідношення в поняттях «публічне адміністрування»,
«управління», «соціальне управління», «публічне управління», «державне
управління», «менеджмент», «громадське управління».
Час проведення – 2 год.
Місце проведення – ауд.

1.
2.
3.
4.

Навчальні питання:
Поняття та види публічного адміністрування.
Цілі, завдання та функції публічного адміністрування.
Принципи публічного адміністрування.
«Закони» публічного адміністрування та їх види.

Література: [32, С. 33-290;33; 35, С. 27-102; 37, С. 45-287; 38-44; 45, С. 37-321;
46-51; 54, С. 31-102; 55-56; 63; 66-69; 71, С. 37-298; 73-95].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Загальні засади публічного
адміністрування» розраховано на з’ясування слухачами основних теоретичних
підходів до аналізу терміну «публічного адміністрування», ознаки, принципи, види та
правове регулювання сфери публічного адміністрування.
Практичне заняття проводиться з метою набуття слухачами магістратури навичок
з визначення ознак публічного адміністрування, за якими проводиться аналіз підходів
до відмежування терміну «публічне адміністрування» від понять «управління»,
«публічне управління», «державне управління», «менеджмент», «громадське
управління»; видів та принципів публічного адміністрування.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Практичне заняття передбачає проведення квізів та вирішення кейсів, під час їх
проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання практичних ситуацій,
бінарні заняття за участю практичних працівників Національної поліції України тощо.
1. Поняття та види публічного адміністрування.
Необхідно проаналізувати наукові підходи до визначення терміну «публічне
управління» та виконати наступні завдання:
Визначте зміст та співвідношення базових понять: «управління», «публічне
управління»,
«державне
управління»,
«соціальне
управління»,
«публічна
адміністрація», «менеджмент», «публічний менеджмент», «громадське управління».
Визначте основні етапи становлення та розвитку публічного адміністрування в
Україні. З’ясуйте вплив В. Вільсона на розвиток теорії публічного адміністрування.
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Окресліть предметну сферу публічного адміністрування.
Дайте характеристику феномену управління та окресліть основні підходи до його
вивчення. Вкажіть мету управління, його види. Дайте характеристику соціальному
управлінню. Визначте види публічного адміністрування.
Охарактеризуйте поняття, ознаки та значення державного управління в системі
публічного адміністрування.
Задача 1. Підготуйте доповідь за темою:
«Публічне адміністрування як напрям наукових досліджень, сукупність знань,
сфера діяльності та навчальна дисципліна».
«Основні сучасні теорії і моделі управління, його види».
2. Цілі, завдання та функції публічного адміністрування.
Необхідно сформулювати мету, основні завдання, специфіку функцій публічного
адміністрування, та надати відповіді на наступні питання:
Визначте взаємозв’язок публічного адміністрування і адміністративного права.
Дайте характеристику публічної адміністрації та зміст її функцій.
Вкажіть зміст та відміннності державного управління та громадського
управління. Визначте суб'єктів громадського управління.
Задача 1. Підготуйте доповідь за темою:
«Наукові підходи до класифікації функції публічної адміністрації».
«Структура суб’єктів публічного адміністрування та напрямки її оптимізації».
3. Принципи публічного адміністрування.
Необхідно визначити правові засади публічного адміністрування, а також
проаналізувати основні (конституційні або загальнометодичні) та допоміжні
(організаційно-технічні) принципи публічного адміністрування.
Проаналізуйте положення українського законодавство, яке регулює відносини у
сфері публічного адміністрування та визначає зміст принципів належного управління.
Задача 1. Підготуйте доповідь за темою:
Підготуйте доповідь за темою: «Загальна характеристика принципів публічного
адміністрування».
4. «Закони» публічного адміністрування та їх види.
Необхідно проаналізувати зміст «законів» та закономірностей публічного
адміністрування (управління).
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто ознаки, завдання та функції публічного
адміністрування, змодульовано практичну ситуацію за запропонованими кейсами,
встановлено правові засади та «закони» публічного адміністрування, відпрацьовано
навички визначення предметної сфери публічного адміністрування.

ТЕМА № 4. «Форми та методи публічного адміністрування»
Практичне заняття: «Форми та методи публічного адміністрування».
Навчальна мета заняття: сформулювати основні підходи до розуміння форм та
методів публічного адміністрування; отримати теоретичні знання та практичні навики
щодо правильного складання актів публічного адміністрування.
Час проведення – 2 год.
Місце проведення – ауд.
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Навчальні питання:
1. Поняття та види форм публічного адміністрування.
2. Акти публічного адміністрування: види, класифікація та вимоги, що ставляться
до них.
3. Поняття та види методів публічного адміністрування.
Література: [32, С. 50-290; 33; 35, С. 39-112; 36; 37, С. 60-287; 38-43; 44, С. 28221; 45, С. 57-309; 46-51; 54, С. 31-102; 55; 57-62; 66-69; 71, С. 67-298; 73-95].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Форми та методи публічного
адміністрування» розраховано на з’ясування слухачами основних підходів щодо
поняття та видів форм публічного адміністрування, дослідження змісту та класифікації
актів публічного адміністрування, а також вимог, що ставляться до них, визначення
порядку їх прийняття, характеристики методів публічного адміністрування.
Практичне заняття проводиться з метою набуття слухачами магістратури
теоретичних знань щодо визначення поняття, ознак та видів форм публічного
адміністрування, розуміння сутності та характеристики методів публічного
адміністрування; отримання практичних навичок щодо класифікації, вимог, порядку
оформлення та прийняття актів публічного адміністрування.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Практичне заняття передбачає проведення квізів та вирішення кейсів, під час їх
проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання практичних ситуацій,
бінарні заняття за участю практичних працівників Національної поліції України тощо.
1. Поняття та види форм публічного адміністрування.
Необхідно визначити поняття та зміст форм публічного адміністрування, надати
характеристику його видів, та виконати наступні завдання:
Визначте поняття та види форм діяльності суб’єкта публічної адміністрації.
Назвіть основні підходи до класифікації форм публічного адміністрування.
Наведіть приклади та характеристику організаційних (неправових) форм
публічного адміністрування.
У чому особливості правових форм публічного адміністрування?
Задача 1. Підготуйте доповідь за темою:
«Загальна характеристика правових форм публічного адміністрування».
2. Акти публічного адміністрування: види, класифікація та вимоги, що
ставляться до них.
Необхідно надати характеристику актів публічного адміністрування, визначити їх
види та особливості процедури їх прийняття, та надати відповіді на наступні питання:
Визначте поняття, зміст та ознаки правових актів публічного адміністрування.
Які існують наукові погляди щодо визначення природи актів публічного
управління. Визначте види актів публічного адміністрування.
Надайте класифікацію правових актів публічного адміністрування.
Назвіть поняття, ознаки та зміст адміністративного акта як основної правової
форми публічного адміністрування.
Назвіть вимоги, які ставляться до актів публічного адміністрування.
Визначте суб’єктів прийняття актів публічного адміністрування.
Задача 1. Підготуйте доповідь за темою:
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«Адміністративний акт як пріоритетна форма публічного адміністрування».
«Поняття та види адміністративних процедур в в публічному адмініструванні».
3. Поняття та види методів публічного адміністрування.
Необхідно проаналізувати специфіку методів діяльності суб’єкта публічної
адміністрації та надати відповіді на наступні питання:
Які існують методи публічного адміністрування, їх зміст, ознаки та значення?
Визначте сутність та значення методу переконання в публічному адмініструванні, в
яких формах (заходи) він реалізується на практиці?
Визначте поняття, ознаки та значення примусу в публічному адмініструванні.
Дайте їх характеристику методу правового регулювання.
Охарактеризуйте особливості застосування адміністративних (організаційнорозпорядчих) методів публічного адміністрування.
У чьому полягає зміст, види та специфіка застосування економічних методів
публічного адміністрування?
Перерахуйте: соціально-політичні методи публічного адміністрування; соціальнопсихологічні методи публічного адміністрування; морально-етичні методи публічного
адміністрування.
Задача 1. Підготуйте доповідь за темою:
«Методи публічного адміністрування, їх ознаки та види».
«Економічні методи публічного адміністрування».
«Морально-етичні методи публічного адміністрування».
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто поняття та видів форм публічного
адміністрування, досліджено класифікації актів публічного адміністрування, отримано
теоретичні та практичні навички щодо порядку їх прийняття, надано характеристику
методів публічного адміністрування.

ТЕМА № 6. «Система органів публічного адміністрування в Україні»
Практичне заняття: «Система органів публічного адміністрування в Україні».
Навчальна мета заняття: визначити систему, принципи організації та діяльності
системи органів публічного адміністрування; охарактеризувати повноваження
суб’єктів публічного адміністрування в Україні.
Час проведення – 2 год.
Місце проведення – ауд.
Навчальні питання:
1. Принципи, функції та система органів публічної влади в Україні.
2. Місце і роль Кабінету Міністрів України як центрального органу публічного
адміністрування.
3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в системі органів
публічного адміністрування.
4. Організаційно-правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій в
системі органів публічного адміністрування.
5. Військово-цивільні адміністрації.
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Література: [32, С. 136-477; 33; 34, С. 32-228; 35, С. 87-332; 36; 37, С. 81-287; 3843; 44, С. 96-321; 45, С. 102-439; 46-52; 54, С. 31-102; 55; 57-61; 64, С. 108-200; 66-69;
71, С. 97-298; 73-95].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Система органів публічного
адміністрування в Україні» розраховано на з’ясування слухачами принципів, функцій
та системи органів публічного адміністрування в Україні, аналізу правових засад
організації та діяльності суб'єктів публічного адміністрування в Україні.
Практичне заняття проводиться з метою набуття слухачами магістратури
теоретичних знань та практичних навичок щодо розуміння змісту функцій та побудови
системи органів публічного адміністрування в Україні, аналізу нормативно-правових
засад організації та діяльності суб'єктів публічного адміністрування в Україні,
отримання практичних навичок щодо переліку та порядку надання органами
публічного адміністрування адміністративних (публічних) послуг.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Практичне заняття передбачає проведення квізів та вирішення кейсів, під час їх
проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання практичних ситуацій,
бінарні заняття за участю практичних працівників Національної поліції України тощо.
1. Принципи, функції та система органів публічної влади в Україні.
Необхідно проаналізувати наукові підходи до визначення принципів та системи
органів публічного адміністрування в Україні, та виконати наступні завдання:
Дайте визначення поняттям: орган виконавчої влади; структура органу
виконавчої влади; штати органу виконавчої влади.
Назвіть принципи організації та діяльності органів публічної влади в Україні,
надайте їх детальну характеристику.
Охарактеризуйте основні функції органів публічного адміністрування в Україні.
Керуючись Конституцією України, визначте систему органів виконавчої влади.
Назвіть основні типи структури та штатів виконавчої влади.
Надайте розгорнутий аналіз суб’єктів публічної адміністрації, класифікуйте їх.
Визначте правовий статус суб’єктів публічної адміністрації.
Вкажіть компетенцію суб’єктів публічного адміністрування.
Визначте види органів виконавчої влади, сфера їх діяльності та компетенція як
суб’єкту публічного адміністрування.
Надайте характеристику органам виконавчої влади та суб’єктам, що наділені
владними делегованими повноваженнями.
Задача 1. Підготуйте доповідь за темою:
«Сучасний стан та основні шляхи оптимізації системи органів публічного
адміністрування в Україні».
«Суб’єкти публічного адміністрування, їх характеристика та повноваження».
2. Місце і роль Кабінету Міністрів України як центрального органу
публічного адміністрування.
Необхідно визначити правові засади та повноваження Кабінету Міністрів
України, їх місце і роль як центрального органу публічного адміністрування, а також
надати відповіді на наступні питання:
Базуючись на Конституції України та інших нормативних актах, визначте
порядок формування та склад Кабінету Міністрів України.

9

Вкажіть компетенцію Кабінету Міністрів України як суб’єкту публічного
адміністрування. Повноваження Прем'єр-міністра Кабінету Міністрів України.
Вкажіть основні завдання Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Види управлінських рішень (правових актів) Кабінету Міністрів України.
3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в системі
органів публічного адміністрування.
Необхідно проаналізувати положення Закону України «Про центральні органи
виконавчої влади», інші законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти України з
метою визначення організаційно-правових засад організації та діяльності міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади в Україні, з’ясувати їх місце в системі
органів публічного адміністрування, а також надати відповіді на наступні питання:
Базуючись на Конституції України та інших нормативних актах, визначте:
, поняття міністерства, систему та загальні функції міністерств України;
, порядок формування та склад міністерств України;
, поняття служби, державні агентства, інспекції та їх відмінність від
міністерства.
Вкажіть завдання інших центральних органів виконавчої влади, їх повноваження.
У чому полягає зміст діяльності центрального органу виконавчої влади зі
спеціальним статусом? Перелік державних органів зі спеціальним статусом.
Визначте недержавні інституції публічного адміністрування. Визначте місце
органів місцевого самоврядування в системі органів публічної адміністрації.
Керуючись положеннями Закону України «Про адміністративні послуги» надайте
поняття та види адміністративних (публічних) послуг.
Визначте суб’єктів надання адміністративних послуг в Україні та в яких сферах
управління?
Визначте вимоги щодо якості надання адміністративних послуг.
Задача 1. Підготуйте доповідь за темою:
«Поняття, правова природа та зміст публічних послуг (державних і
муніципальних), що надаються органами публічної влади».
«Правовий статус центральних органів виконавчої влади в Україні».
4. Організаційно-правові засади діяльності місцевих державних
адміністрацій в системі органів публічного адміністрування.
Необхідно проаналізувати організаційно-правові засади діяльності місцевих
державних адміністрацій, визначити їх структуру та повноваження як суб'єктів
публічного адміністрування, та виконати наступні питання:
Якою є роль та призначення місцевих державних адміністрацій в системі органів
публічного адміністрування?
Яким є нормативно-правове регулювання організації та діяльності державних
адміністрацій в Україні?
Керуючись статтями Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
визначте основні завдання та функції місцевих державних адміністрацій.
Дайте характеристику принципів діяльності місцевих державних адміністрацій.
У чьому полягає зміст галузевих повноважень місцевих державних адміністрацій.
Яким є склад місцевих державних адміністрацій в Україні?
Охарактеризуйте форми взаємодії місцевих державних адміністрацій з органами
місцевого самоврядування.
Задача 1. Підготуйте доповідь за темою:
«Повноваження місцевих державних адміністрацій в Україні».
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5. Військово-цивільні адміністрації.
Необхідно визначити призначення та повноваження військово-цивільних
адміністрацій, порядок їх утворення й функціонування в системі органів публічного
адміністрування України.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто поняття, принципи та систему органів
публічного адміністрування в Україні; досліджено правові засад організації та
діяльності суб'єктів публічного адміністрування в Україні (повноваження міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій,
військово-цивільних адміністрацій); отримання навичок щодо переліку та порядку
надання органами публічної адміністрації адміністративних (публічних) послуг.

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:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
24. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020
року: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385. Офіційний веб-сайт
Верховної Ради України «Законодавство України» (в ред. від 29.12.2019). URL:
www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
25. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України : Постанова
Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228. Офіційний вісник України від
15.07.2014. № 54. стор. 88. стаття 1455. (в ред. від 02.01.2020). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF
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26. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів
України від 28.12.1992 №731. Веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»
(в ред. від 21.12.2019). URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
27. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні :
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