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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Публічне управління та адміністрування» є 

базовою в циклі професійної та практичної підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. Дисципліна орієнтована на осягнення основ 

управління розвитком громадянського суспільства на засадах демократизму із 

залученням потенціалу всіх елементів суспільної системи до вироблення і реалізації 

публічно-управлінських механізмів. Дисципліна розкриває публічне 

адміністрування через призму загально методичних основ системного аналізу, 

оскільки система публічного адміністрування, власне, і є цілеспрямованою 

системою, що працює на досягнення певних економічних, соціальних, політичних та 

інших цілей. Здобувачі вищої освіти ознайомляться з кращими вітчизняними та 

зарубіжними практиками діяльності органів публічної влади, а також передбачено 

вивчення основних нормативно-правових актів та положень законодавства, що 

регулюють сферу публічного управління та адміністрування.  

Метою є оволодіння  теоретичними знаннями  з  питань публічного 

управління та  адміністрування, набуття  практичних вмінь  і  навичок  щодо  

застосування законів,  принципів,  методів,  технологій  та  процедур  в  управлінні  

суб’єктами  публічної сфери;  набуття  вмінь  та  формування  компетенцій,  

необхідних  для  виконання  функцій  та реалізації  повноважень  керівника  

(фахівця)  суб’єкта  публічного управління та адміністрування. 

Завдання дисципліни полягає у узагальненні  теоретичних  засад  у  сфері  

публічного  управління та адміністрування,  розуміння основних тенденцій та 

напрямів їх еволюції, визначення  суті законів,  принципів  і  механізмів  публічного 

управління та  адміністрування  в розвитку суспільства. 
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Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

ЗК1.Здатність 

вчитися та 

оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК8. Вміння 

виявляти, ставити та 

вирішувати 

проблеми. 

ЗК9.Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК10.Здатність 

спілкуватися 

державною мовою як 

усно, так і письмово. 
 

ФК4.Здатність 

використовувати в 

процесі підготовки і 

впровадження 

управлінських рішень 

сучасні ІКТ. 

ФК6.Здатність 

здійснювати 

інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

управлінських процесів 

із використанням 

сучасних 

інформаційних ресурсів 

та технологій. 

ФК7.Здатність 

розробляти тактичні 

та оперативні плани 

управлінської 

діяльності. 

ФК8.Здатність готувати 

проекти управлінських 

рішень та їх 

впроваджувати. 

ФК10.Здатність до 

дослідницької та 

пошукової діяльності в 

сфері публічного 

управління та 

адміністрування. 

ФК11.Здатність у складі 

робочої групи 

проводити прикладні 

дослідження в сфері 

публічного управління 

та адміністрування. 

РН4.Знати структуру та особливості 

функціонування сфери публічного 

управління та адміністрування. 

РН5.Знати стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

РН8. Розуміти та використовувати 

технології вироблення, прийняття та 

реалізації управлінських рішень. 

РН9.Знати основи електронного 

урядування. 

РН10.Уміти користуватися системою 

електронного документообігу. 

РН11.Уміти здійснювати пошук та 

узагальнення інформації, робити 

висновки і формулювати 

рекомендації в межах своєї 

компетенції. 

РН16.Використовувати дані 

статистичної звітності, обліку та 

спеціальних досліджень у 

професійній діяльності. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1.Теоретичні основи публічного управління.  
2. Етапи історичного розвитку державного управління.  

3. Публічне адміністрування та влада.  

4. Механізми,органи,методи та стилі публічного адміністрування.  

5. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання 

управлінських рішень.  

6.Організаційні засади публічного управління .  

7.Функції публічного управління.   

8. Відповідальність у публічному адмініструванні. 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

          1.Теоретичні основи публічного управління.  
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2. Етапи історичного розвитку державного управління.  

          3. Публічне адміністрування та влада.  

          4. Механізми,органи,методи та стилі публічного адміністрування.  

          5. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання 

управлінських рішень.  

          6.Організаційні засади публічного управління .  

          7.Функції публічного управління.   

          8. Відповідальність у публічному адмініструванні. 

 
Політика курсу 

✓ Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 

або на Освітньому порталі університеті. 

✓ Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 

науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 

формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 

посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 

погодженням із викладачем курсу.  

✓ Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 

екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 

засобів тощо. 

✓ Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

✓ Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 

освітнього процесу. 

Рекомендована література 

1. Шульга М. А. Геополітика : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. Київ : Київський університет, 2017. 239 с.  

2. Лазебник Л.Л, Прушківська Е. В. Європейська інтеграція : навч. посіб. 

Держ. фіск. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. Ірпінь : Нац. 

ун-т ДПС України, 2015. 271 с.  

3. Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України: навч. посіб. / 

В.В.Говоруха, В.Г.Бульба, Ю.П.Сурмін та ін.; За заг. ред. академіка НАН України 

В.П. Горбуліна. Київ: ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2006. 416 с. 

4. Кривцова В.М. Теорії та стратегії європейської інтеграції : навч. посіб. / за 

заг.ред. М.Бойцуна, О.Рудіка, Я.Мудрого. Київ : Вид-во «Міленіум», 2009. 142 с.  

5. Прокопенко Л. Л. Вступ до європейської інтеграції : навч. посіб. / за заг.ред. 

М.Бойцуна, О.Рудіка. Київ : Вид-во «Міленіум», 2009. 334 с 
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