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ВСТУП  

 

Курс «Публічне адміністрування» для студентів спеціальностей 073 – 

«Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»),    

074 – «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація 

«Муніципальний менеджмент», спеціалізація «Бізнес-адміністрування») є 

нормативною навчальною дисципліною, яка забезпечує формування умінь, 

передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою. 

Матеріал, засвоєний студентом у процесі самостійного вивчення, 

виноситься на підсумковий контроль поряд з матеріалом, який опрацьовувався 

при проведенні аудиторних занять. Предметом вивчення навчальної 

дисципліни «Публічне адміністрування» є процес досягнення національних 

завдань та інтересів шляхом організації діяльності суб’єктів публічної сфери, у 

тому числі законодавчих, виконавчих і судових органів та органів місцевого 

самоврядування.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» є 

оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та 

набуття практичних умінь і навичок щодо застосування законів, принципів, 

методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; 

набуття умінь і формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та 

реалізації повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного 

адміністрування, у тому числі для органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 

Навчальна дисципліна вивчається на основі базової загальноекономічної та 

правової підготовки студентів, вивчення курсів «Менеджмент і адміністрування», 

«Державне та регіональне управління», «Адміністративне право». 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

– предметну сферу і методологічну основу публічного адміністрування; 

– перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування; 
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– технології та процедури формування цілей публічного адміністрування; 

– закони, принципи та механізми публічного адміністрування; 

– органи, методи та стилі публічного адміністрування; 

– основні засади публічного адміністрування в соціальній та економічній 

сферах; 

– особливості публічного адміністрування в добровільних об’єднаннях; 

– особливості відповідальності суб’єктів публічного адміністрування за 

правопорушення у цій сфері. 

уміти: 

– підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), 

пропозиції, рекомендації (проекти) для суб’єкта публічного адміністрування, 

застосовуючи методики визначення певних показників; 

– визначати технологію управління суб’єктом публічної сфери, що є 

раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що 

використовуються, з урахуванням особливостей цього суб’єкта; 

– виробити процедури та основний зміст кожного етапу вироблення та 

впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, виконавців і 

вартості; 

– уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності 

суб’єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його 

функціональної та організаційної структури; 

– застосовувати критерії оцінювання результативності та ефективності 

публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін. 

Методичні рекомендації спрямовані на формування у студентів здатності 

самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу та 

засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок виконання завдань.  

На практичних заняттях студенти виконують запропоновані їм практичні 

завдання під керівництвом викладача після вивчення теоретичних питань, 

користуючись літературними джерелами та конспектом лекцій. Практичні 

заняття складаються з теоретичних питань і практичних завдань. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування 

Мета: знати сутність і теоретико-методологічні засади публічного 

адміністрування, взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами; уміти 

визначати основні завдання публічного адміністрування на сучасному етапі. 

Короткі теоретичні відомості 

Класична теорія менеджменту у державному секторі реалізувалася на 

практиці через модель публічного адміністрування (англ. – public 

administration), неокласична теорія менеджменту – через модель публічного 

управління (англ. – public management), сучасна теорія менеджменту – через 

модель нового публічного управління (англ. – new public management).  

Термін «публічне управління» (англ. public management), який замінив 

термін «публічне адміністрування» (англ. public administration), уперше 

використовує англійський державний службовець Десмонд Кілінг  1972 р. 

«Публічне управління – це пошук у найкращий спосіб використання ресурсів 

задля досягнення пріоритетних цілей державної політики» (визначення 

Кілінга). Поява нової форми управління у публічній сфері була спричинена 

потребою модернізувати організаційні структури і процедури, які вони 

використовують, для того, щоб усі інституції публічної сфери працювали 

краще. Публічне управління стосується ефективного функціонування всієї 

системи політичних інституцій.  

У літературі можна знайти багато різних визначень публічного 

адміністрування та публічного управління. У глосарії Програми розвитку ООН 

знаходимо твердження про те, що термін «публічне адміністрування» має два 

тісно пов’язаних значення:  

1) цілісний державний апарат (політика, правила, процедури, системи, 

організаційні структури, персонал тощо), який фінансується за рахунок 

державного бюджету і відповідає за управління і координацію роботи 



 8 

виконавчої гілки влади та її взаємодію з іншими зацікавленими сторонами в 

державі, суспільстві та зовнішньому середовищі;  

2) управління та реалізація різних урядових заходів, що пов’язані з 

виконанням законів, постанов та рішень уряду та управління, що пов’язане з 

наданням публічних послуг.  

Термін «публічне адміністрування» походить від англ. «public 

administration». У вузькому розумінні публічне адміністрування пов’язане із 

виконавчою гілкою влади і розглядається як: 

– професійна діяльність державних службовців, яка включає всі види 

діяльності, спрямовані на реалізацію рішень уряду; 

–  вивчення, розробка та впровадження напрямів урядової політики; 

– міждисциплінарна академічна сфера, що базується на теорії та 

концепціях економіки, політичних наук, соціології, адміністративного права, 

менеджменту. 

У широкому сенсі під публічним адмініструванням розуміють всю систему 

адміністративних інститутів із ієрархією влади, за допомогою якої 

відповідальність за виконання державних рішень спускається зверху донизу. 

Тобто публічне адміністрування пов’язане із трьома сферами влади – 

законодавчою, виконавчою і судовою. Так, Ф. Нігро та Л. Нігро визначають це 

поняття як: «скоординовані групові дії в державних справах, що: 1) пов’язані із 

трьома гілками влади – законодавчою, виконавчою і судовою – та їх 

взаємодією; 2) мають важливе значення у формуванні державної політики та є 

частиною політичного процесу; 3) значно відрізняються від адміністрування у 

приватному секторі; 4) пов’язані із численними приватними групами та 

індивідами, які працюють у різних компаніях і громадах». Широке розуміння 

поняття «публічне адміністрування» в сучасній вітчизняній науковій літературі 

відповідає поняттю «державне управління». 

Щодо терміна «публічне управління», то Програма розвитку ООН 

користується визначенням, запропонованим американським ученим Джеєм     

М. Шавріцом у Міжнародній енциклопедії державної політики та 
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адміністрування: «Публічне управління – це галузь практики та теорії, яка є 

ключовою для публічного адміністрування та зосереджена на внутрішній 

діяльності державних установ, зокрема на вирішенні таких управлінських 

питань, як контроль, керівництво, планування, організаційне забезпечення, 

забезпечення інформаційними технологіями, управління персоналом та оцінка 

ефективності». Відповідно до теорії публічного управління діяльність уряду і 

неприбуткових організацій у деяких важливих питаннях є подібною до 

діяльності установ приватного сектора. Таким чином, одні й ті самі 

управлінські інструменти, що максимізують ефективність і результативність 

роботи, можуть використовуватись як у приватному, так і у публічному секторі. 

Джей М. Шавріц наголошує на тому, що належне публічне управління має бути 

сфокусоване на забезпечення спроможності задля досягнення результатів. 

Завдання менеджерів у публічному секторі полягає у тому, щоб 

«заохочувати працівників, а також представників широкої громадськості та 

окремих організацій працювати разом для досягнення результатів, на які вони, 

можливо, мають незначний безпосередній вплив, зважаючи на децентралізацію 

влади».  

Крістофер Поллітт, професор з публічного управління Лювенського 

католицького університету, стверджує, що термін «публічне управління» може 

вживатися у щонайменше трьох основних значеннях: діяльність державних 

службовців і політиків (1), структури і процедури органів державної влади (2), 

системне вивчення чи то діяльності, чи то структур та процедур (3).  

Публічне управління включає, зокрема, ту діяльність, яка забезпечує 

ефективне функціонування всієї системи органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування і передбачає широке залучення різних зацікавлених 

сторін до розробки та реалізації державної політики. 

Не зважаючи на певні розбіжності в термінології «публічне 

адміністрування», «публічне управління», «публічний менеджмент» будемо 

вважати ці поняття тотожними при вивченні дисципліни «Публічне 

адміністрування». 
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Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Поняття «публічне адміністрування» і «державне управління». 

Публічне адміністрування як предмет наукових досліджень. 

2. Завдання і принципи публічного адміністрування. 

3. Функції, форми і методи публічного адміністрування. 

4. Формування та розвиток системи публічного адміністрування України. 

Теми рефератів 

1. Система публічного адміністрування в Україні: загальна характеристика. 

2. Державні (адміністративні) послуги: поняття і класифікація. 

3. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування.  

4. Публічне адміністрування як системне явище. 

5. Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його 

еволюція. 

Контрольні питання  

1. Що вивчає курс «Публічне адміністрування»? 

2. Завдання і мета курсу «Публічне адміністрування». 

3. Взаємозв’язок курсу «Публічне адміністрування» з іншими  навчальними 

дисциплінами. 

Література: [13, с. 5–25; 17, c. 13–18; 27, с. 21–29]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Основні теорії управління суспільством 

Мета: знати основні теорії та школи управління суспільством і країною; 

уміти визначати етапи історичного розвитку теорій та шкіл управління 

державою. 

Короткі теоретичні відомості 

Суспільство – складна система. У ньому діють принципи не тільки 

кібернетики, а й синергетики. Це, зокрема, означає, що суспільство, різні 

колективи в ньому управляються як структурними, так і безструктурними 
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засобами (в цілому це структурно-безструктурне управління). При 

структурному управлінні інформація, управлінські акти поширюються адресно 

по спеціальній структурі до виділеного об’єкту. При безструктурному 

управлінні інформація поширюється вільно або по випадкових ланцюжках 

(через сусідів, знайомих, колишніх однокурсників) і може вплинути на 

керуючого. Соціальне саморегулювання в суспільстві найчастіше має 

безструктурний характер. 

У 20–50-ті роки XX ст. все більш виразно виявлялася тенденція до 

розширення дискусій про значення державного управління. Низка 

фундаментальних робіт з цієї проблематики з’явилася в 30-ті роки. Це, перш за 

все, праці Дж. Муні і А. Рейлі, Л. Галіка і Л. Урвіка, що були пов’язані з 

бурхливим зростанням державних установ в період реформ Нового курсу Ф. 

Рузвельта.  

Важливими стосовно розвитку теорії державного управління виявились 

ідеї відомого британського економіста Дж. М. Кейнса. Ці ідеї мали важливе 

значення не лише в удосконаленні державного регулювання економіки, але і 

вплинули на державне управління в цілому. На відміну від неокласиків, що 

використовували в основному мікроекономічний підхід, Кейнс і його 

прихильники взяли на озброєння макроекономічний підхід, поставивши собі за 

мету виявлення й аналіз різних змінних величин, що впливають на економічний 

розвиток країни. За такого підходу, на відміну від мікроекономічного, що 

вивчає окремі частини економіки – фірми, господарства, а також ринкові 

процеси на окремих ринках, центром уваги є економіка як цілісна система. 

Дуже важливим у даний період є виникнення і активний розвиток «школи 

людських відносин», представники якої намагалися подолати один з основних 

недоліків школи наукового менеджменту – неврахування в управлінні повною 

мірою людського чинника. Найвдаліші розробки і концепції цієї школи 

представлені в роботах М. Фоллета, А. Маслоу, Е. Мейо, У. Мерфі та ін. Усіх їх 

об’єднувало визнання того, що важливим чинником оптимізації системи 

державного управління, підвищення продуктивності праці працівників цієї 
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системи та їх задоволення своєю працею є поліпшення психологічного клімату 

в колективі та посилення мотивації до максимізації трудових зусиль. 

Працівники розглядаються не як ізольовані, егоїстично мотивовані індивіди, а 

як соціальна група зі своїми нормами, цінностями, механізмами 

функціонування і специфічними зв’язками з навколишнім середовищем. Тому 

беззаперечною перевагою розробок представників цієї школи є те, що вони 

розглядали саме людський чинник як один з основних, що впливає на 

ефективність організацій, у тому числі й органів державного управління. 

Черговим етапом в розвитку теорій державного управління стали 50–80-ті 

роки ХХ ст. Цей етап характеризується впровадженням у соціальних і 

гуманітарних науках, у тому числі й у теорії державного управління, 

системного та структурно-функціонального аналізу. Найбільший внесок у 

розробку цих підходів внесли американські соціологи і політологи Т. Парсонс, 

П. Лазарсфельд, В. Томпсон, Д. Істон, Г. Алмонд та ін. Вивчаючи механізми 

державного управління в рамках всього суспільства, що розглядається як 

цілісна система, вони концентрували увагу на чинниках, які сприяють або 

перешкоджають інтеграції та стабільності існуючої системи державного 

управління. 

Прихильники системного підходу, розглядаючи державне управління як 

цілісну і єдину систему, вбачають своє головне завдання в тому, щоб виявити 

весь комплекс окремо взятих взаємозв’язків і взаємозалежностей елементів, а 

також усієї державно-управлінської системи із зовнішнім середовищем, тобто із 

суспільством в цілому. Це, на їхню думку, дозволить розглядати взаємозв’язки 

в системі державного управління і між системою і суспільством як єдине ціле, 

для чого вони широко використовують дані культурології, політичної 

антропології, соціології, соціальної психології тощо. Тому їхні дослідження 

мають міждисциплінарний характер. 

У низці відомих авторів цього періоду слід відзначити і відомого 

представника психологічного підходу до проблем державного управління та 

політики в цілому Р. Лассвелла, який був переконаний у тому, що наука може 
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надати допомогу у розв’язанні проблем суспільства. У центр процесу ухвалення 

рішень він поставив дослідника і приділяв основну увагу окремій особі. До 

речі, саме Лассвелл ще в 40-ті роки запровадив вираз «управлінські науки», а з 

часу виходу в 1951 р. його книги «Управлінські науки», написаної у 

співавторстві з Д. Лернером, цей термін став невід’ємним елементом сучасної 

науки. Стосовно державного управління, на думку цих дослідників, найбільшу 

користь управлінські науки можуть принести при розв’язанні проблем 

середнього рівня, таких, як прогнозування наслідків конкретних 

парламентських проектів або оцінка економічної дії певних пропозицій з 

оподаткування. Лассвелл також обґрунтовував думку про те, що всі спірні 

питання в суспільстві повинні розв’язуватися демократичним шляхом у ході 

обговорення переважно добре інформованими людьми, що мають право на 

ухвалення рішень.  

Одним з провідних представників соціально-інженерного підходу 

вважається американський дослідник Дж. Кейден. Для нього є характерним 

органічне поєднання урахування як чисто управлінських, так і культурно-

історичних чинників і установок, оскільки адміністративна субкультура, на 

його думку, є продуктом не лише економічних, але і етичних та інших 

соціокультурних чинників. У її сферу входять не лише питання суто 

організаційних змін, але також і чинники, що визначають політичний, 

економічний та соціальний розвиток. Якість управління вимірюється як 

кількісними, так і якісними характеристиками, що визначаються вимогами 

адміністративної системи, її ресурсами, ступенем задоволеності клієнтури 

досягнутими результатами та кількістю витрат і дисфункцій, зумовлених її 

діяльністю. Дж. Кейден стверджує, що нерідко погане управління зводило 

нанівець прогрес, досягнутий у сфері політики, технології, соціальних ідей і 

культури. А підвищення рівня і якості управління передбачає усунення 

перешкод для діяльності управлінського апарату з боку середовища, здійснення 

структурних змін, зміни в індивідуальних або групових установках. 
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На відміну від представників соціально-інженерного підходу, прихильники  

гуманітарного підходу, витоки якого пов’язані з теорією людських відносин, 

дотримуються тієї думки, що в сучасному світі бюрократизація владних 

структур, у багато разів підсилююча негнучкість та інертність механізмів 

ухвалення і реалізації політичних рішень, має як наслідок зниження 

ефективності та дієздатності цих структур.  

Нові теорії організаційної поведінки відзначають, що формальна 

бюрократія має свої переваги, але вона неприйнятна для нестандартних видів 

діяльності, які вимагають творчості й інновацій для досягнення результатів у 

середовищі, що змінюється. Тобто формальна бюрократична модель практично 

ідеально відповідає адмініструванню, або виконанню інструкцій, але не 

менеджменту, або досягненню результатів.  

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Системні характеристики публічного адміністрування. 

2. Особливості застосування системного підходу, теорії соціальної 

самоорганізації у публічному адмініструванні. 

3. Професійна підготовка державно-управлінських кадрів у контексті сучасних 

тенденцій. 

4. Теорія соціальних мереж і можливості її застосування у публічному 

адмініструванні. 

Теми рефератів 

1. Ієрархічні аспекти етнонаціональної структури українського суспільства. 

2. Гуманістичні традиції та сучасний стан міжнаціональних відносин в 

Україні. 

3. Елементи етнонаціональної структури українського суспільства та їх 

функціональний взаємозв’язок. 

4. Характеристика моделей соціальної політики. 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні теорії та школи управління суспільством і країною. 
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2. Визначте етапи історичного розвитку теорії та школи управління 

суспільством. 

3. Особливості закордонного досвіду управління державою і суспільством. 

4. Охарактеризуйте публічне управління в контексті неокласичної теорії. 

Література: [9, с. 15–32; 14, с. 6–11; 16, c. 39–46; 18, с. 131–144]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної 

сфер 

Мета: знати особливості поведінки людей в економічній та політичній 

сферах; уміти розрізняти публічну сферу і публічну політику. 

Короткі теоретичні відомості 

Існують різні підходи до визначення публічної сфери і публічної політики. 

У вузькому значенні, за визначенням Ю. Габермаса, – публічна сфера, це та 

«сфера соціального життя, в якій формується громадська думка».  

У широкому значенні ідея публічної політики і врядування передбачає 

існування сфери чи сектору життя, що не є приватними або суто 

індивідуальними, а здійснюються спільно. Вона не тільки не вичерпується 

комунікаціями громадян та суспільною рефлексією, але й трансформується в 

практичні дії. У цій якості вона постає як «спільна практична діяльність, що 

спрямована на досягнення загальних завдань». На думку В. Парсонса, поняття 

«публічний» означає ті аспекти людської діяльності, які вимагають урядового 

чи соціального регулювання, втручання або принаймні спільних дій. 

Російський дослідник І. М. Дзялошинський вважає, що «публічна сфера постає 

не тільки як суспільний форум колективного пошуку громадянами загальної 

мети і засобів її досягнення, але і як сфера її практичного втілення в систему 

реальних суспільних відносин й інститутів. Складається свого роду 

інфраструктура публічної сфери громадського сектору життєдіяльності 

суспільства». По суті, публічна сфера (політика й управління) – це спосіб 

забезпечення в суспільстві клімату співпричетності і демократизму.  
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Документи "Програми розвитку ООН" дають можливість віднести до 

публічної сфери такі ключові характеристики: 

– участь (усі громадяни мають голос у прийнятті рішень – безпосередньо 

або за допомогою легітимних інститутів, які репрезентують їх інтереси; така 

широка участь будується на свободі асоціацій і слова, а також на здатності до 

конструктивного діалогу); 

– верховенство права (чесність і неупередженість правових структур, 

особливо тих, які забезпечують дотримання прав людини); 

– прозорість (свобода інформації, її повнота та доступність для всіх, хто в 

ній зацікавлений); 

– чутливість (усі інститути своєчасно реагують на потреби громадян); 

– орієнтація на згоду (дотримання балансу інтересів для досягнення 

широкого консенсусу з питань про те, що більше всього відповідає потребам 

групи та якими способами, за допомогою яких процедур цього потрібно 

досягати); 

– справедливість (усі громадяни мають можливість покращити свій 

добробут); 

– результативність і дієвість (максимально ефективне використання 

ресурсів для задоволення потреб громадян); 

– підзвітність (уряд, приватний бізнес і структури громадянського 

суспільства підзвітні громадськості та інституційним носіям прав); 

– стратегічне бачення (лідери, владні структури і громадськість 

спираються на довготривалі перспективи врядування та розвитку особи і чітко 

уявляють собі ті заходи, які необхідні для їх реалізації). 

Публічна сфера виконує визначені функції взаємодії влади й суспільства у 

формуванні політики та самоврядної діяльності. 

Перша функція – артикуляція суспільних інтересів, які мають 

сформуватися та прозвучати в самому суспільстві, чітко заявити про себе, щоб і 

влада, і сама громадськість їх помітили і належним чином оцінили. Поки що 

артикуляція громадських інтересів у публічній сфері українського суспільства 
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(чи стосується це економічних проблем, соціального забезпечення або 

суспільно-правових і суспільно-політичних питань) недостатньо рельєфна і 

сильна. Це пояснюється слабкою кристалізацією групових інтересів, 

аморфністю соціальної структури, що тільки формується, нерозвинутістю 

інститутів громадянського суспільства. 

Друга функція – публічний контроль за діяльністю влади і, у більш 

широкому сенсі, стану справ у суспільстві, в державі, у соціокультурній сфері. 

В Україні поки що спостерігається прагнення правлячої еліти відгородитися від 

суспільства завісою таємничості. Громадськість змушена задовольнятися 

чутками та віртуальними конструкціями наближених до влади технологів і 

консультантів. 

Третя функція публічної сфери – вплив на формування державної 

політики. Держава як загальнонаціональний інститут покликана репрезентувати 

публічні інтереси суспільства. Інші суспільно-політичні інститути, у тому числі 

громадянські, репрезентують приватні, групові, корпоративні інтереси і тому не 

здатні брати на себе функції публічної влади. Тому публічна політика потребує 

держави, а державна політика завжди претендує на те, щоб бути публічною, 

інакше держава в очах суспільства втрачає будь-яку легітимність. Там, де 

приватні інтереси (державно-бюрократичні, партійні, соціальні, олігархічні, 

конфесійні) отримують домінуючий вплив, політика держави вже не збігається 

з публічною.  

Четверта функція публічної сфери, виключно важлива для сучасної 

України, –  політико-культурне просвітництво громадян. У суспільній думці, як 

і у свідомості, соціальна вартість політико-культурних домінант була і 

залишається досить високою. Сьогодні в умовах суперечливого розвитку нашої 

державності соціокультурна освіченість громадян є провідним чинником 

реформування суспільства. Не буде перебільшенням говорити про те, що 

політико-культурні принципи, норми та дії якісно характеризують публічне 

життя суспільства і є важливим інструментом демократичних перетворень в 

Україні. 
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Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Соціальна сфера: публічне адміністрування та людина; публічне 

адміністрування та колектив; публічне адміністрування та суспільство.  

2. Влада як основний засіб публічного адміністрування. 

3. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної сфер.  

4. Атрибутивні та функціональні особливості публічної сфери в Україні. 

5. Функції публічної сфери. 

Теми рефератів 

1. Публічна служба в країнах ЄС. 

2. Дія ринкових принципів у політичній сфері. 

3. Трансформація держави і еволюція публічного адміністрування в умовах 

глобалізації (актуалізація європейського досвіду для України). 

4. Публічна сфера і публічна політика. 

5. Пріоритетні напрями запровадження зарубіжного досвіду у вітчизняну 

сферу державного управління. 

Контрольні питання 

1. Специфіка поведінки людей в економічній та політичній сферах. 

2. Дія ринкових принципів у політичній сфері. 

3. Взаємозв’язок публічної сфери і публічної політики. 

4. Публічне адміністрування та суспільство. 

Література: [9, с. 41–58; 12, с. 37–42;13, с. 50–63; 17, с. 32–41]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Громадянське суспільство як суб’єкт формування завдань 

публічного адміністрування 

Мета: знати основні характеристики громадянського суспільства; уміти 

визначати місце і функції громадських організацій у публічному 

адмініструванні. 
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Короткі теоретичні відомості 

Громадянське суспільство – це сфера недержавних суспільних інститутів 

і відносин, сфера непримусової людської солідарності. 

Поняття громадянського суспільства застосовується для пізнання усієї 

сукупності існуючих у суспільстві відносин, які не є державно-політичними, 

перебувають поза сферою державного директивного регулювання. У такому 

суспільстві самовияв вільних індивідів і добровільно сформованих організацій 

громадян захищені законом від прямого втручання і довільної регламентації з 

боку органів державної влади. Це справа розвитку вільного ринку, 

безперешкодного поширення духовних, моральних, національних цінностей 

тощо. 

Підґрунтям громадянського суспільства є життя індивідів як приватних 

осіб, сукупність вільно встановлених міжособистісних зв’язків (сімейних, 

общинних, економічних, культурних, релігійних тощо), розмаїття властивих їм 

інтересів та можливостей виявлення останніх. 

Виникнення громадянського суспільства пов’язується з появою 

громадянина як самостійного, індивідуального члена суспільства, який 

усвідомлює себе таким, наділений певним комплексом невідчужуваних прав і 

свобод і відповідає перед суспільством за всі свої дії. 

Платон і Арістотель, ототожнюючи суспільство з державою, водночас 

розглядали питання взаємовідносин людини і влади в контексті аналізу різних 

форм державного правління. 

Н. Макіавеллі першим запропонував покласти в основу здійснюваного 

будь-якою державою політичного курсу інтереси людини, а також увів в обіг 

поняття держави в їх сучасному розумінні. Вбачаючи різницю між 

громадянським та політичним, Н. Макіавеллі у праці «Міркування з приводу 

першої декади Тита Лівія» фактично вперше наголосив, що держава постійно 

прагне підірвати будь-яку діяльність суспільства, щоб самій піднятися над ним, 

і цим відділив від держави те явище, яке згодом дістало назву «громадянського 

суспільства». Саме поняття «громадянське суспільство» з’явилося лише у XVIII 
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ст., зокрема у працях Г. Гроція, Т. Гоббса, Дж. Локка. Причому в різні часи у це 

поняття вкладався неоднаковий зміст. Г. В. Ф. Гегель, на відміну від своїх 

попередників, котрі не розмежовували суспільство й державу, розглядав їх як 

окремі утворення. На його думку, громадянське суспільство існує не всередині 

держави, а поряд з нею. У Гегеля громадянське суспільство є сферою 

матеріальних умов життя, в якій індивіди пов’язані інтересами. К. Маркс також 

вважав, що громадянське суспільство існує поза державою як політичний 

інститут, розглядав це суспільство як сукупність сімей, суспільних станів і 

класів, відносин власності й розподілу, взагалі всіх форм і способів 

позадержавного існування та функціонування суспільства. Однак, на відміну 

від Гегеля, К. Маркс виходив з ідеї вторинності держави стосовно 

громадянського суспільства. 

Ознаки громадянського суспільства: 

– відокремлена від держави структура суспільства, яка характеризується 

різноманітними асоціаціями, добровільними об’єднаннями людей; 

–  сфера вільної реалізації безпосередніх і різноманітних інтересів людей; 

– відносини вільного обміну продуктами діяльності між незалежними 

власниками; 

– форма безпосереднього спілкування людей; 

– плюралізм ідей, вартостей, соціальних цінностей; 

– політична система, де держава є похідною від громадянського 

суспільства та процесів, що відбуваються у ньому; 

– сфера реального приватного життя та безпосереднього спілкування 

людей, на відміну від держави, як умовного формального життя; 

– пріоритет громадянських прав порівняно з державними законами; 

– свобода особистості; 

– усвідомлення особою інтересу суспільства, держави як свого власного 

інтересу. 

Характеризуючи взаємовідносини між громадянським суспільством і 

державою, слід наголосити, що суспільство повинне мати пріоритет над 
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державою, а не навпаки, бо остання існує як регулятор суспільних відносин і 

гарант здійснення прав особи. Згідно з сучасним поняттям, поряд з державою 

повинно існувати громадянське суспільство, але так, щоб ці дві сили 

перебували в діалектичному взаємозв’язку. Головне для держави – створення 

передумов для формування плюралізму державних і приватних суб’єктів, тобто 

потрібна держава, яка б більше гарантувала соціальні права і менше займалася 

оперативним управлінням. 

Від ступеня розвиненості громадянського суспільства залежить ступінь 

демократизму держави. Альтернатива ознак та цінностей держави та 

громадянського суспільства не означає антагоністичності цих сфер суспільного 

життя, а, навпаки, взаємозумовлює їх. Без держави немає громадянського 

суспільства, без останнього неможлива правова держава. Партнером держави 

громадянське суспільство виступає лише у правовій державі за демократичного 

політичного режиму. Вони є сторонами одного цілісного буття людини і 

сучасного цивілізованого суспільного буття. Зв’язок громадянського 

суспільства та держави проявляється й через права і свободи особи. З одного 

боку, конституційне проголошення і закріплення прав і свобод особи є 

політико-правовою основою розмежування громадянського суспільства та 

держави. З другого боку, права і свободи є найголовнішою ланкою, котра 

з’єднує громадянське суспільство й державу: завдяки наявності у громадян 

політичних прав вони підпорядковують державу своєму впливові та 

здійснюють контроль над нею. 

Специфіка громадянського суспільства: 

– наявність нового типу взаємодії – громадянське суспільство має ту 

особливість, що його суб’єктами постають вільні і рівні індивіди, що вірять у 

свою здатність вирішувати малі та великі питання, добровільно входячи й 

виходячи з асоціацій, належачи до декількох із них одночасно. 

– наявність нового типу культури – громадянське суспільство 

асоціюється з цінностями довіри, поміркованості й толерантності. Його члени з 

довірою ставляться до своїх колег по діяльності, до інших людей та до 
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суспільних інститутів, визнають право інших громадян на власну думку, її 

висловлення та захист. 

– наявність «соціального капіталу» – у межах структур громадянського 

суспільства (асоціацій, громад) формується громадська доброчесність і 

громадянська позиція. Компонентами цього поняття є: мережа горизонтальних 

зв’язків між рівними та вільними індивідами; норми взаємності та довіра; 

навички колективних дій; відчуття причетності до суспільних справ, обов’язку 

та відповідальності перед іншими людьми, тобто громадянськість у її 

неполітичних проявах (civicness). 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Завдання соціальної політики держави в умовах ринкової економіки.  

2. Функції держави і суспільства в здійснення соціальної політики.  

3. Держава в системі суб’єктів соціальної політики. 

4. Організаційно-правове забезпечення реалізації соціальної політики.  

5. Перелік основних соціальних прав і свобод людини в міжнародних 

нормативно-правових документах. 

6. Залежність формування і здійснення соціальної політики від політичних 

і економічних факторів. 

Теми рефератів 

1. Ієрархічні аспекти етнонаціональної структури суспільства. 

2. Гуманістичні традиції та сучасний стан міжнаціональних відносин в 

Україні. 

3. Елементи етнонаціональної структури українського суспільства та їх 

функціональна пов’язаність. 

4. Характеристика моделей соціальної політики. 

5. Державна політика регулювання соціально-трудових відносин і доходів 

населення. 

6. Соціальна структура суспільства.  
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Контрольні питання 

1. Визначте основні характеристики громадянського суспільства. 

2. Громадянське суспільство як сфера формування єдиного комплексу 

цінностей та відносин. 

3. Місце і значення громадських організацій у публічному адмініструванні. 

4. Охарактеризуйте організаційну структуру публічного органу. 

Література: [9, с. 60–71; 10, с. 196–205; 12, с. 45–64]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Публічне адміністрування та влада 

Мета: знати механізм взаємодії влади та публічного адміністрування; 

уміти визначати склад законодавчої, виконавчої та судової влади. 

Короткі теоретичні відомості 

Публічна влада може здійснюватись двома шляхами – безпосередньо 

населенням (народом у цілому чи територіальними громадами) або через 

відповідні інституції, які називаються органами публічної влади. Залежно від 

форм публічної влади розрізняють органи державної влади і органи місцевого 

самоврядування. Органи публічної влади являють собою досить жорстку, 

внутрішньо узгоджену і взаємопов’язану у своїх елементах систему.  

Система органів публічної влади в Україні – це сукупність установлених 

Конституцією України органів державної влади і місцевого самоврядування, 

що забезпечують захист прав, свобод і законних інтересів громадян, безпеку 

держави й суспільства, вирішують питання соціально-економічного та 

культурного будівництва. Відповідно до положень Конституції України, ця 

система поділяється на такі ланки: 

І. Система органів державної влади: 

1. Глава держави – Президент України. 

2. Єдиний орган законодавчої влади (парламент) – Верховна Рада України. 

3. Система державних органів виконавчої влади: а) Кабінет Міністрів 

України – вищий орган у системі органів державної виконавчої влади; б) 
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міністерства, державні комітети, центральні органи зі спеціальним статусом – 

центральні органи виконавчої влади; в) місцеві державні адміністрації – місцеві 

органи державної виконавчої влади. 

4. Система державних органів судової влади. 

II. Система органів влади Автономної Республіки Крим: 

1. Єдиний представницький орган автономії – Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим. 

2. Система органів виконавчої влади автономії: 

а) Рада міністрів Автономної Республіки Крим – вищий виконавчий орган 

автономії; 

б) міністерства і республіканські комітети – центральні виконавчі органи 

автономії. 

IІІ. Система органів місцевого самоврядування: 

1. Представницькі органи місцевого самоврядування: а) сільські, селищні, 

міські ради – органи місцевого самоврядування, що представляють відповідні 

територіальні громади і здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і 

повноваження місцевого самоврядування; очолюють їх відповідно сільські, 

селищні, міські голови, що обираються територіальними громадами; б) районні 

й обласні ради – органи місцевого самоврядування, що представляють спільні 

інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; очолюють їх голови цих рад, 

які обираються самими радами з числа депутатів; в) районні в містах ради – 

представницькі органи місцевого самоврядування, які можуть створюватися за 

рішенням територіальної громади міста або міської ради. 

2. Виконавчі органи місцевого самоврядування – виконавчі комітети, 

відділи, управління сільських, селищних, міських, районних у містах рад та 

інші створювані радами виконавчі органи. 

3. Органи самоорганізації населення – будинкові, вуличні, квартальні ради 

і комітети, а також ради мікрорайонів – можуть створюватися за ініціативою 

жителів і з дозволу сільських, селищних, міських рад. Таким чином 

Конституція України чітко розмежовує дві системи органів публічної влади – 



 25 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Згідно з 

положенням ч. 1 ст. 5 Основного Закону, народ здійснює свою владу як 

безпосередньо, так і через органи державної влади і місцевого самоврядування. 

Це означає, що й органи державної влади, і органи місцевого самоврядування – 

це органи влади народу, але водночас – це різні форми здійснення цієї влади. 

Орган державної влади – складова частина державного апарату, що бере 

участь у здійсненні функцій держави, діє від його імені і за дорученням, має 

державно-владні повноваження, відповідну компетенцію і структуру, 

застосовує властиві їй організаційно-правові форми діяльності.  

Три основні гілки влади відображають основні правові форми впливу 

державного апарату на суспільство: прерогативні функції відповідних органів 

спрямовані назовні державного механізму, на цілеспрямоване впорядкування 

суспільних відносин. Однак з ускладненням завдань, що постають перед 

суспільством і державою відбувається ускладнення державного апарату і 

подальша спеціалізація державних органів, з’являються нові органи, які не 

входять до жодної з основних гілок влади. До таких органів слід віднести 

президента у напівпрезидентській республіці, конституційний суд, 

прокуратуру, рахункову палату, виборчі комісії та ін. Їх функції в першу чергу 

спрямовані всередину державного механізму, мають на меті забезпечення його 

оптимального функціонування в межах Конституції та законів. На сьогодні 

дедалі більше вітчизняних державознавців схильні розглядати принцип поділу 

влади як доктринальний, не обмежуючи систему органів державної влади 

трьома гілками, про які йдеться у ст. 6 Конституції України. 

Орган місцевого самоврядування – це орган самоврядного територіального 

співтовариства (територіальної громади), яким він формується і перед яким 

відповідає за належне здійснення своїх повноважень.  

Органи публічної влади можуть бути класифіковані за різними критеріями: 

1) за належністю до однієї з підсистем публічної влади – органи державної 

влади і органи місцевого самоврядування; 

2) за порядком формування – виборні й призначувані; 
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3) за порядком прийняття рішень – одноосібні та колегіальні; 

4) за предметною підвідомчістю – органи загальної та спеціальної 

компетенції; 

5) за територіальною підвідомчістю – загальнодержавні та місцеві; 

6) за внутрішньою структурою – централізовані та децентралізовані; 

7) за часом існування – постійні та тимчасові. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Публічне адміністрування та влада.  

2. Механізм взаємодії влади та публічного адміністрування. 

3. Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада. 

4. Структура органів публічної влади на центральному, регіональному і 

локальному рівнях. 

Теми рефератів 

 

1. Поняття форми державного правління: форма адміністративного 

управління, структура держави, державний лад. 

2. Повноваження органів державної влади: поняття і класифікація. 

3. Правовий статус державних службовців: загальна характеристика. 

4. Реформа державної служби: мета, завдання та основні напрями. 

5. Оптимізація системи центральних органів виконавчої влади в контексті 

адміністративної реформи. 

6. Політична влада та її легітимність. 

Контрольні питання 

1. Механізм взаємодії влади та публічного адміністрування. 

2. Взаємозв’язок і взаємозалежність політичної та економічної влади. 

3. Сучасний досвід організації публічної влади у зарубіжних країнах. 

4. Конституційні засади співвідношення законодавчої та виконавчої гілок 

державної влади в Україні. 

Література: [9, с. 72–90; 12, с. 65–78; 13, с. 37–56]. 
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Практичне заняття № 6 

Тема. Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада 

Мета: знати поняття муніципальної публічної влади і місцевого 

самоврядування; уміти знаходити співвідношення державного управління та 

місцевого самоврядування. 

Короткі теоретичні відомості 

Місце́ве самоврядува́ння в Україні – це гарантоване державою право та 

реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного 

об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно 

або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, 

селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх 

виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. 

Територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у 

межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-

територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, 

що мають єдиний адміністративний центр; – адміністративно-територіальна 

одиниця – область, район, місто, район у місті, селище, село. 

Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його 

функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста. 

Представницькими органами місцевого самоврядування є ради. 

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: 

– народовладдя; 

– законності; 

– гласності; 

– колегіальності; 

– поєднання місцевих і державних інтересів; 

– виборності; 
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– правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності у 

межах повноважень, визначених цим та іншими законами; 

– підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх 

органів та посадових осіб; 

– державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; 

– судового захисту прав місцевого самоврядування. 

Система місцевого самоврядування включає: 

– територіальну громаду; 

– сільську, селищну, міську раду; 

– сільського, селищного, міського голову; 

– виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

– районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст; 

– органи самоорганізації населення. 

Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що 

представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в 

їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені 

Конституцією України, законами. 

Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах 

(у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші 

створювані радами виконавчі органи. Виконавчі органи сільських, селищних, 

міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним 

радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої 

влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. 

Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою 

територіальної громади відповідно села (добровільного об’єднання в одну 

територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста, обирається 

відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого 

виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в 

порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній 
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основі. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет 

відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях. 

Органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися окремі 

повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є 

підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. 

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

стосуються таких сфер діяльності: 

– соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; 

– у галузі бюджету, фінансів і цін; 

– щодо управління комунальною власністю; 

– у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного 

обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку; 

– у галузі будівництва; 

– у галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту; 

– з регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища; 

– соціального захисту населення; 

– у галузі зовнішньоекономічної діяльності; 

– у галузі оборонної роботи; 

– щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою; 

– щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 

законних інтересів громадян тощо. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні. 

2. Значення і місце територіальної громади у системі місцевого 

самоврядування. 

3. Значення та місце представницьких органів у системі місцевого 

самоврядування. 
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4. Значення і місце виконавчих органів і голів місцевих громад у системі 

місцевого самоврядування. 

5. Система органів державної влади на регіональному і локальному рівнях. 

Теми рефератів 

1. Основні принципи державної регіональної політики та її складові. 

2. Нова державна регіональна політика – основа для сучасного регіонального 

розвитку України. 

3. Міжнародні стандарти публічного управління на регіональному та 

місцевому рівнях і можливості їх імплементації в Україні. 

4. Пріоритети регіонального розвитку в Україні. 

5. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в 

системі національного та регіонального управління процесами суспільного 

життя в умовах надзвичайних ситуацій. 

Контрольні питання 

1. Поняття муніципальної публічної влади і місцевого самоврядування. 

2. Основні чинники формування місцевого самоврядування. 

3. Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

4. Зміст, місце і значення регіонального управління у загальній системі 

державного управління. 

Література: [9, с. 92–113; 10, с. 196–205; 11, с. 37; 29, с. 175; 31, с. 1–14]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Закони та принципи публічного адміністрування  

Мета: знати поняття муніципальної публічної влади і місцевого 

самоврядування; уміти знаходити співвідношення державного управління та 

місцевого самоврядування. 

Короткі теоретичні відомості 

Закони та закономірності управління відображають найбільш важливі, 

необхідні, сталі та повторювані зв’язки явищ і процесів, які допомагають 

розкрити їх природу, сутність і внутрішній зміст.  
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У теорії управління розглядаються загальні та специфічні закономірності, 

локальні та системні, комплексні та аспектні і т. ін.  

Єдність системи управління. Стійкість внутрішніх зв’язків системи при 

зміні стану зовнішнього середовища, тобто такі зв’язки між елементами 

системи, які зберігають її цілісність протягом тривалих періодів зміни стану 

системи. Найбільше значення мають такі прояви єдності системи: принципів 

управління для всіх ланок та ступенів системи управління; організаційних форм 

елементів системи; основних функцій управління; методів управління; складу 

та послідовності етапів процесу управління, його ознак (безперервності, 

періодичності, узгодженості). 

Пропорційність суб’єкта і об’єкта управління. Раціональна відповідність 

між елементами всередині керуючої та керованої підсистем; спроможність 

суб’єкта за своїм потенціалом і організаційно-технічним забезпеченням 

оперативно виконувати функціональні завдання, враховуючи зміни у стані 

об’єкта. 

Співвідносність керуючої та керованої систем. Реформування якісних та 

кількісних характеристик керуючої системи відповідно до зміни об’єкта 

управління на кожному етапі розвитку держави, застосування ефективних 

організаційних форм управління, науково обґрунтованих нормативів. 

Управлінські відносини. Управлінські відносини – це система стійких 

вертикальних і горизонтальних зв’язків, які виникають внаслідок субординації, 

співпідлеглості та співпраці у процесі управлінської діяльності. Зв’язки 

розподіляються на суб’єктно-об’єктні (прямі), об’єктно-суб’єктні (зворотні), а 

також суб’єктно-суб’єктні та об’єктно-об’єктні. Система державно-

управлінських відносин характеризується їх значною кількістю та 

різноманітністю. Для відстеження виникнення нових управлінських відносин, 

зміни змісту або припинення дії доцільно використовувати їх детальну 

класифікацію за різними ознаками: сфера прояву, склад учасників, характер і 

кількість носіїв, тривалість тощо. 
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Сутність публічного управління як системного суспільного явища 

розкривається цілісною єдністю необхідних внутрішніх зв’язків і залежностей, 

які відображені в законах управління та суспільного розвитку, що 

формулюються на певному рівні абстрагування мислення від об’єктивної 

реальності. Саме явище є зовнішньою формою прояву цієї сутності, його 

реальні характеристики безпосередньо залежать від того, по-перше, наскільки 

керівний склад і фахівці органів публічного управління володіють знаннями 

щодо вимог об’єктивних законів управління і розвитку суспільства, а по-друге, 

наскільки можливим є дотримання цих вимог з урахуванням конкретних умов і 

ситуацій при здійсненні практичної державно-управлінської діяльності. Цим 

зумовлюється рівень наукової обґрунтованості державно-управлінських рішень, 

які виробляються для дієвого впливу на керований об’єкт з метою його 

упорядкування, збереження цілісності та якісної специфіки суспільного 

розвитку. 

Принципи управління – це керівні правила, основні положення, норми 

поведінки, що відображають найзагальніші стійкі риси законів і 

закономірностей управління,  яких необхідно додержуватися в управлінській 

діяльності. Принципи як поняття теорії управління зумовлюються певними 

законами, але одночасно відображають зміст і реальність процесів управління. 

Вони є результатом наукового пізнання, формулюються людьми, їх склад і 

спрямованість залежать від ступеня дослідженості закономірностей і 

управлінських відносин. 

Безпосередньо на практиці принципи набувають конкретного характеру 

вимог, якими слід керуватися в управлінській діяльності. Сприятливі умови для 

їх додержання створює  систематизація принципів публічного управління, 

згідно з якою вони  розподіляються на декілька видів. 

Адміністративно-правові принципи публічного управління: 

– відповідність об’єктивним законам суспільного розвитку; 

– публічність правової регламентації; 

– відповідність інтересам народу; 
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– об’єктивність із позицій додержання законів; 

– співвідносність влади та публічного управління; 

– правове регулювання управлінської діяльності. 

Системно-цільові принципи публічного управління: 

– розмежування повноважень між суб’єктами публічного управління по 

горизонталі та вертикалі; 

– підпорядкування локальних завдань загальній меті; 

– несуперечність завдань одне одному; 

– взаємодоповнення завдань; 

– послідовність у досягненні всієї сукупності завдань; 

– розподіл завдань за функціями публічного управління; 

Системно-функціональні принципи публічного управління: 

– закріплення розподілу функцій правовими нормами; 

– сумісність функцій органів публічного управління; 

– диференціація спеціальних (конкретних) функцій; 

– концентрація однакових функцій у відповідних органах; 

– комбінування суміжних функцій у межах одного органу; 

– відповідність фактичної діяльності закріпленим функціям. 

Системно-організаційні принципи публічного управління: 

– єдність системи органів державної влади; 

– територіально-галузева організація управління; 

– багатоманітність організаційних зв’язків; 

– відповідність елементів діяльності органів (методів, форм, стадій) їх 

місцю в ієрархічній структурі; 

– делегування повноважень і відповідальності; 

– поєднання єдиноначальності та колегіальності; 

– лінійно-функціональна (штабна) побудова структури управління. 

Адаптивні принципи публічного управління: 

– уточнення мети при зміні обставин; 

– відповідність елементів системи визначеній меті; 



 34 

– посилення соціальної захищеності державних службовців. 

Пізнання законів і реалізація принципів публічного управління створюють 

методологічну базу обґрунтування спрямованості та змісту державно-

управлінських трансформаційних процесів. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Закони та принципи публічного адміністрування. 

2. Загальносистемні методологічні принципи публічного адміністрування. 

3. Особливості застосування системного підходу, теорії соціальної 

самоорганізації у публічному адмініструванні. 

4. Сучасні підходи до модернізації управління (регіоналізація, 

децентралізація). 

5. Принципи побудови співвідношення централізації та децентралізації у 

публічному адмініструванні. 

Теми рефератів 

1. Міжнародний досвід застосування моделей децентралізованого 

управління. 

2. Рівні державного управління: вітчизняний і зарубіжний досвід. 

3. Адміністративна реформа в Україні: проблеми централізації та 

децентралізації. 

4. Децентралізація державної влади в Україні в контексті європейської 

інтеграції. 

5. Питання правового забезпечення децентралізації в зарубіжних країнах і 

в Україні. 

6. Концепція Governance: дефініції та сутність. 

7. Передумови та засади New Public Management. 

Контрольні питання 

1. Загальний закон соціального управління – залежність управляючого 

впливу від стану системи та зовнішнього середовища. 

2. Закон централізації та децентралізації влади. 
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3. Закон системності організації та саморозвитку системи публічного 

адміністрування. 

4. Принципи публічного адміністрування: системно-цільові, адаптивні, 

адміністративно-правові, системно-функціональні, системно-організаційні. 

Література: [9, с. 115–127; 17, с. 18–27; 21, с. 52–56]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень  

Мета: знати поняття процесу прийняття управлінських рішень і 

управлінські рішення в публічному адмініструванні; уміти визначати 

послідовність етапів прийняття рішень та динаміку виконання рішень. 

Короткі теоретичні відомості 

Цілісна система публічного управління органічно поєднує у своєму складі: 

суб’єкт управління (керуючу систему); об’єкт управління (керовану систему); 

всю сукупність різноманітних зв’язків, які при цьому здійснюються (систему 

управлінських відносин щодо їх взаємодії). Такий підхід є найбільш 

розповсюдженим до першого уявлення про систему публічного управління, але 

він не надає змогу розкрити  всю складність і масштабність цього поняття, адже 

суб’єкт і об’єкт управління теж є великими системами, кожна з яких має свої 

характеристики, розподіляється на підсистеми та елементи. Публічне 

управління – це система, що побудована для вирішення багатоцільових завдань, 

що відображає різні непорівнянні аспекти та характеристики об’єкта, які 

складно побачити з позиції одного спостерігача (суб’єкта управління). Для 

опису діяльності об’єкта управління необхідно використовувати декілька мов 

(законодавчої, виконавчої, судової влади) та взаємопов’язаний комплекс різних 

моделей управління, тому система публічного управління може бути 

ідентифікована як складна. 

Наприклад, ієрархія системи публічного управління: за адміністративно-

територіальним поділом: держава – область – район – місто – район у місті, в 
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той час як ієрархія тієї ж системи за виконавчою гілкою влади: Кабінет 

міністрів України – центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ): міністерства, 

державні комітети – місцеві державні адміністрації – територіальні 

представництва ЦОВВ. Виявлення (створення) ієрархії підсистем у великій 

системі дозволяє додатково вивчити як властивості системи в цілому, так і її 

компонентів. Розмір великої системи може бути визначений за різними 

критеріями: кількість підсистем: (апріорних – теоретичних, за законом; 

апостеріорних – фактичних – на практиці); кількість сходів ієрархічних 

підсистем, що відповідає кількості прирощувань метамови, що описує 

властивості нового рівня за допомогою понятійного апарату попереднього 

рівня. 

Публічне управління як велика система складається з чисельних 

елементарних систем, що об’єднуються в підсистеми, створюють ієрархію. 

Процес управління є усвідомленою та цілеспрямованою діяльністю, 

пов’язаною з реалізацією повноважень суб’єктів управління щодо розроблення, 

прийняття і впровадження державно-управлінських рішень чи послідовного 

здійснення управлінського циклу (планування, організація, мотивація, 

контроль), яка впливає на зміну суспільних процесів і явищ, наближаючи їх до 

бажаного стану згідно з визначеними завданнями. 

Суб’єкт управління може бути представлений органом влади, установою, 

підрозділом апарату управління чи посадовою особою, які виробляють і 

ухвалюють державно-управлінські рішення щодо здійснення керуючого впливу 

на підпорядковані об’єкти управління, або регулювання певних процесів 

відносин у різних сферах суспільної життєдіяльності. 

Згідно з Конституцією України єдиним джерелом влади у демократичному 

суспільстві виступає народ, який делегує свої повноваження колективним 

суб’єктам управління – органам влади. Усвідомлюючи соціальну 

відповідальність, вони мають право в межах своєї компетенції формувати 

державну політику, приймати рішення та здійснювати цілеспрямовуючий вплив 
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на об’єкти влади. Але при цьому слід ураховувати мінливе домінування 

активної ролі суб’єктів і об’єктів публічного управління. 

Об’єкти управління  це суспільство в цілому, адміністративно-

територіальні утворення, процеси, відносини у різних галузях, сферах 

діяльності, організації, колективи, окрема людина, на які спрямована 

направляюча, організуюча та контролююча діяльність відповідних суб’єктів 

управління. 

Кожній із складових частин всієї сукупності об’єктів публічного 

управління притаманні такі ж властивості, як і будь-якій із самоорганізованих 

систем. Тобто кожна установа, підприємство чи адміністративно-територіальна 

одиниця теж є системами, які мають свої органи управління, формують 

стратегію і тактику діяльності, пристосовуються до умов природного та 

соціального життя, виконують властиві їм функції, реалізують мету діяльності. 

У міру розвитку цих особливостей зменшується потреба у регулюючому впливі 

держави.  

Функції управління є відносно відокремленими в процесі розподілу праці 

сферами державно-управлінської діяльності, що відрізняються змістом, 

специфічними формами і методами вироблення та здійснення впливу на 

керовані об’єкти. 

Структура управління є внутрішньо упорядкованою, ієрархічно 

побудованою цілісною сукупністю відносно самостійних органів публічного 

управління та їх підрозділів, що здійснюють діяльність у межах законодавчого 

закріплення функцій і компетенції. 

Форми управління – це уніфіковані за зовнішніми ознаками, формалізовані 

види конкретних результатів діяльності органів публічного управління, їх 

підрозділів та посадових осіб, які створюють організаційно-правове 

забезпечення досягнення поставленої мети.  

Вибір і застосування тих чи інших форм, як певною мірою 

стандартизованих видів оформлення результатів прийнятих рішень відповідно 

до специфічного змісту державно-управлінської діяльності за конкретними 
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(головними) функціями, залежить від місця та функцій органу публічного 

управління в загальній їх ієрархічній структурі, а також його належності до 

законодавчої, виконавчої чи судової гілок влади.  

Залежно від статусу та компетенції органу влади чинним законодавством 

визначаються види форм управлінської діяльності. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Трансформаційні процеси в публічному адмініструванні. 

2. Визначення цінностей та завдань – визначальна ланка прийняття рішень.  

3. Значення конкуренції у процесі прийняття рішень.  

4. Взаємовідношення суб’єкта та об’єкта прийняття рішень.  

5. Послідовність етапів прийняття рішень. 

Теми рефератів 

1. Поняття процесу прийняття управлінських рішень. 

2. Критика публічного сектору. 

3. Нові моделі публічного адміністрування 

4. Конкуренція в процесі прийняття управлінських рішень. 

Контрольні питання 

1. Управлінське рішення як наукова категорія. 

2. Публічно-управлінські трансформаційні процеси. 

3. Управлінські рішення в публічному адмініструванні. 

4. Суб’єкт, об’єкт та етапи прийняття рішень у публічному 

адмініструванні. 

Література: [9, с. 131–139; 17, с. 28–31; 21, с. 56–58]. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема. Цінності та «дерево цілей» публічного адміністрування  

Мета: знати цінності та завдання суспільства і держави, формування 

«дерева цілей»; уміти застосовувати системний підхід, теорії соціальної 

самоорганізації у публічному адмініструванні. 
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Короткі теоретичні відомості 

Цінності – це те, що особливо важливо для людини. Їх усвідомлення та 

реалізація дають їй можливість сформуватись як особистість, відчути 

задоволення від праці. 

Цінності – джерело мотивації діяльності. Вони багато в чому визначають 

трудові дії працівників, їх трудову поведінку, результати роботи організації. 

Цінності людей значною мірою визначають цінності організації й у цілому її 

культуру. Тому вивчення цінностей працівників і створення умов для їх 

реалізації є найважливішим напрямом діяльності організації. 

«Дерево цілей» – це наочне графічне зображення підпорядкованості та 

взаємозв’язку завдань, що демонструє розподіл загальної (генеральної) мети 

або місії на окремі завдання та дії. 

«Дерево цілей» можна визначити, як «цільовий каркас» організації, явища 

чи діяльності. Декомпозиція (метод розкриття структури системи, при якому за 

однією ознакою її поділяють на окремі складові) використовується для 

побудови «дерева цілей», щоб пов’язати генеральну мету зі способами її 

досягнення, сформульованими у вигляді завдань окремим виконавцям. 

Не існує універсальних методів побудови «дерева цілей». Способи його 

побудови залежать від характеру мети, обраного методологічного підходу, а 

також від того, хто розробляє «дерево цілей». Основне правило побудови 

«дерева цілей» – це «повнота редукції» (процес зведення складного явища, 

процесу або системи до простіших складових). «Дерево цілей» будується на 

основі координації вертикальної і горизонтальної координації завдань. 

Метод дезагрегації цілей застосовується для формалізованих завдань, які 

найчастіше характеризують реально існуючі об’єкти або ті, що створюються. 

Він базується на системному уявленні про об’єкт дослідження і передбачає 

використання таких понять: 1) система як цілісний об’єкт, тобто генеральна 

мета або ідеальне уявлення про те, що треба створити; 2) підсистема як частина 

більш загальної системи, у якій підсистеми є функціанально значущими;           

3) елементи як сукупність складових елементів підсистем. Другий і нижчі рівні 
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«дерева цілей» мають містити основні та альтернативні елементи досягнення 

мети вищого рівня. Далі побудову «дерева цілей» методом дезагрегації 

виконують за тими самими правилами: кожне із завдань поділяється на 

елементти і для кожної з них створюється комплекс альтернативних дій для 

їхнього досягнення. 

Метод забезпечення необхідних умов при побудові «дерева цілей» можна 

використати для декомпозиції мети будь-якого типу. Метод забезпечення 

необхідних умов передбачає, що сформульована генеральна мета пропонується 

експертам для аналізу та побудови «дерева цілей». Незалежні експерти 

висувають вимоги щодо форми та умов, необхідних для досягнення мети, 

пропонують перелік оцінок структури завдань, а також заходи для їх 

виконання. У науковій літературі використовується градація завдань 

публічного адміністрування і за іншими ознаками: за обсягом – загальні (для 

всього публічного адміністрування) і часткові (для окремих його підсистем, 

ланок конкретних компонентів), за результатами – кінцеві та проміжні, за часом 

– віддалені, близькі та безпосередні. 

Важливе значення має побудова «дерева цілей» публічного 

адміністрування на основі визначення стратегічної мети і поділ її на завдання 

нижчого порядку. 

Завдання публічного адміністрування, представлені в цьому «дереві», 

мають відповідати таким вимогам: 

– бути об’єктивно зумовленими й обґрунтованими, виходити з об’єктивних 

закономірностей і тенденцій суспільного розвитку та діяльності людей; 

– бути соціально мотивованими, тобто витікати з потреб, запитів та 

інтересів людей, відповідати їм і викликати цим самим розуміння, підтримку 

мети, прагнення втілити її у життя; 

– бути науково обґрунтованими, тобто підкріпленими відповідними 

науковими дослідженнями прогнозів економічного, соціального та духовного 

розвитку суспільства; 
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– бути системно організованими, включати в певній послідовності 

завдання стратегічні, тактичні й оперативні, загальні й часткові, головні й 

забезпечуючі, кінцеві й проміжні, віддалені, близькі й безпосередні тощо; 

– бути забезпеченими в ресурсному відношенні як з інтелектуального, так і 

з матеріального боку, базуватись на реальному, а не на уявному потенціалі. 

Обґрунтованість і дієвість завдань публічного адміністрування 

визначаються їх залежністю від певних ресурсів і забезпеченості ними.  

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Побудова «дерева цілей». 

2. Юридичне забезпечення завдань публічного адміністрування.  

3. Чинники, що визначають складність інституту публічного 

адміністрування.  

4. Нові тенденції в системі публічного адміністрування. 

Теми рефератів 

1. Зв’язки з громадськістю як комунікативна складова гармонізації 

відносин держави і особи. 

2. Рівні «дерева цілей». 

3. Обґрунтованість і дієвість цілей публічного адміністрування. 

Контрольні питання 

1. Формування «дерева цілей». 

2. Інформаційно-комунікаційне забезпечення публічного адміністрування. 

3. Цінності та завдання суспільства і держави. 

Література: [9, с. 147–153; 13, с. 70–81; 39, с. 42–64]. 

 

Практичне заняття № 10 

Тема. Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування 

Мета: знати структуру механізму і органів публічного адміністрування; 

уміти застосовувати методи і стилі публічного адміністрування. 
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Короткі теоретичні відомості 

Механізм управління  це спосіб розв’язання суперечностей явища чи 

процесу, послідовна реалізація дій, які базуються на основоположних 

принципах, цільовій орієнтації, функціональній діяльності з використанням 

відповідних їй форм і методів управління. 

Кожний з суб’єктів управління будь-якого рівня є керуючою системою і за 

внутрішнім своїм складом розглядається як сукупність таких компонентів: 

процес управління, що характеризує її в динаміці (розробка, прийняття і 

реалізація управлінських рішень, або здійснення всіх стадій управлінського 

циклу); механізм управління (принципи, завдання, функції, методи); сукупність 

елементів, які характеризують керуючу систему у відносній статиці (кадри, 

інформація, структура, техніка, технологія); механізм розвитку 

(самовдосконалення) системи управління. У практичній управлінській 

діяльності так чітко вищезгадані компоненти не відмежовуються, адже всі їх 

елементи постійно взаємодіють, знаходяться у безперервному рухливому стані. 

Методи управління – це сукупність універсальних і спеціальних способів і 

прийомів, які застосовуються органами влади при здійсненні тих чи інших 

функцій публічного управління або у процесі розробки, прийняття та реалізації 

рішень щодо впливу на керовані об’єкти. Їх класифікація базується на 

вищезгаданих ознаках, які дозволяють більш чітко виділити групи методів 

управління. Так, за змістовною характеристикою доцільно розглянути такі 

групи методів: правового регулювання, організаційно-розпорядчі 

(адміністративні), економічні, соціально-політичні, соціально-психологічні та 

морально-етичні. 

Методи правового регулювання за своїм змістом є сукупністю способів 

додержання законності, забезпечення підпорядкованості публічного управління 

чинним правовим нормам.  

Діяльність у сфері правового регулювання базується на застосуванні 

методів розроблення та видання юридичних норм, які упорядковують 

відносини: між органами влади та суспільством, громадянами; між органами 
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публічного управління згідно з визначеним їх правовим статусом і розподілом 

повноважень. Це створює умови чіткого регулювання налагодження та 

практичного здійснення зв’язків щодо субординації та координації між всіма 

учасниками державно-управлінських процесів. 

Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи базуються на владі, 

дисципліні, відповідальності але, на відміну від наведеної вище класифікації, їх 

доцільно поділити на три основні підгрупи: 

 організаційно-стабілізуючі методи, що встановлюють склад елементів 

системи та сталі зв’язки між ними. До них відносяться: регламентування, 

нормування, інструктування; 

 методи розпорядчого змісту, що фіксують організаційні зв’язки, які 

склалися на поточний момент. До них відносяться: винесення постанови, 

підготовка наказів, розпоряджень, вказівок, резолюцій; 

 методи дисциплінарного характеру, що призначені для підтримання 

стабільності організаційних зв’язків через дисциплінарні вимоги та систему 

відповідальності. 

Економічні методи спираються на економічні інтереси господарюючих 

суб’єктів та всієї системи, що означає: узгодженість завдань окремих об’єктів з 

метою розвитку регіону та держави в цілому; диференціація економічних 

методів, які забезпечують одержання бажаного результату від керованого 

об’єкта через ліцензування, квотування, оподаткування, бюджетну систему 

тощо. Економічні методи є впливовим способом спрямування діяльності 

об’єктів управління в потрібному напрямі. Це певною мірою обмежує свободу 

прийняття управлінських рішень на керованому об’єкті економічною 

доцільністю без безпосереднього втручання в його діяльність. 

Соціально-політичні методи спрямовані на створення умов для 

підвищення трудової та політичної активності громадян, формування і 

задоволення їх потреб щодо підвищення соціального статусу в суспільстві. До 

їх складу відносяться підходи до розроблення державної соціальної політики з 

урахуванням інтересів усіх верств населення, але з наданням першочергової 
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уваги соціальному забезпеченню найуразливішого контингенту. Ця група 

методів публічного управління безпосередньо спрямована на підвищення рівня 

зайнятості населення, реалізацію їх творчого потенціалу, поліпшення 

побутових умов життя, розвиток соціальної інфраструктури. Широке 

розповсюдження одержали такі соціально-політичні методи як роз’яснення, 

пропаганда, політична агітація.  

Важливим способом впливу на свідомість населення є популізм, який 

широко використовується політичною елітою під час виборчих компаній, 

забезпечуючи простоту подання та доступність для розуміння людей власних 

програм лідерів чи очолюваних ними політичних партій. 

Соціально-психологічні методи управління спираються на об’єктивні 

закони соціального розвитку та закони психології. Соціальні методи управління 

представляють широкий спектр методів політичної освіти, морального 

стимулювання, формування організаційної культури, етичного виховання, 

залучення громадян до участі в соціальному управлінні.  

Психологічні методи спрямовані на регулювання відносин між людьми 

шляхом відбору та розстановки персоналу. До них відносяться: комплектування 

малих груп, гуманізація праці, психологічне тестування при доборі кадрів тощо. 

Соціально-психологічні методи визначають напрям, способи та прийоми 

впливу на формування та розвиток колективу, а також на процеси, що в ньому 

здійснюються.  

Морально-етичні методи публічного управління спрямовані на 

застосування способів усунення проявів бюрократизму, подолання прихованого 

чи відкритого опору організаційним змінам, своєчасного розпізнавання і 

уникання негативних наслідків надмірного занепокоєння з приводу власного 

авторитету у представників політико-адміністративної еліти.  

Морально-етичні методи базуються переважно на мотиваційних 

(заохочення, стягнення) та виховних заходах, роз’ясненні, переконанні, 

виробленні навиків етичної поведінки у відносинах з оточуючими людьми.  
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Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Структура механізму і органів публічного адміністрування. 

2. Методи публічного адміністрування. 

3. Чинники, які визначають побудову структури адміністративної системи. 

Теми рефератів 

1. Стилі публічного адміністрування. 

2. Елементи організаційної структури державного управління. 

3. Структури адміністративних апаратів в умовах демократії. 

4. Упровадження системної методології програмного та проектного 

управління стратегічним розвитком територій в Україні. 

Контрольні питання 

1. Проблеми вибору найкращої форми правління. 

2. Застосування демократичних методів публічного адміністрування. 

3. Апарат публічного адміністрування: термінологічна характеристика 

організації та діяльності. 

4. Складові адміністративних апаратів демократичних держав. 

Література: [9, с. 154–162; 12, с. 68–85; 13, с. 82–93; 20, с. 100–107]. 

 

Практичне заняття № 11 

Тема. Бюрократія в системі публічного адміністрування 

Мета: знати сучасні підходи в оцінюванні бюрократії; вміти визначати 

особливості зв’язків між громадянами та державою за умов демократії та 

панування бюрократії. 

Короткі теоретичні відомості 

Бюрокрáтія (від фр. bureau  бюро, канцелярія та грец. κράτος  влада, 

панування)  спосіб побудови організації, що складається з ряду офіційних 

осіб, посади яких утворюють ієрархію і які розрізняються формальними 

правами і обов’язками, що визначають їх дії й відповідальність. Синонім  

адміністративна система. 
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У пострадянських суспільствах з їх негативними ставленням до 

управлінців під бюрократією переважно розуміють негативні наслідки її 

функціонування  канцелярщину, зволікання, тяганину, зневажливе ставлення 

до суті справи під виглядом додержання формальності або заради цього. 

Оскільки ефективність бюрократії неможливо виміряти економічними 

критеріями, то єдиним критерієм її оцінки є якість виконання законів та інших 

правових норм. Звідси для бюрократії характерне перебільшення значення 

формальних процедур, скрупульозне виконання інструкцій. Неминучим 

наслідком цього є відокремлення бюрократичного управління від потреб його 

об’єктів, помилки у керівництві та його неефективність при вирішенні проблем, 

які вимагають нетрадиційних підходів і засобів. 

Ознаки бюрократії властиві будь-якому виду публічного управління.  

У суспільстві з недемократичним політичним режимом представники 

бюрократії  чиновники здатні бути панівною групою.  

Характер такого політичного режиму сприяє утвердженню 

безконтрольного і необмеженого панування чиновництва, яке перетворюється у 

самодостатню, відокремлену від суспільства верству, усуненню громадян від 

управління суспільними справами, є підгрунтям для запровадження 

авторитарних процедур і методів управління. 

Бюрократія може бути ідеальною для контролю, але не обов’язково для 

управління; вона дає почуття впевненості, але звичайно громіздка; 

стандартизована робота є доброю для розуміння, але вона перешкоджає 

інноваціям. А схема політичного контролю створює проблеми з гарантією 

дійсної відповідальності. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Бюрократія як наукова категорія.  

2. Теорія бюрократії М. Вебера. 

3. Правові засади публічного адміністрування. 

4. Передбачуваність публічного адміністрування. 
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Теми рефератів 

1. Основні ознаки та атрибути бюрократії. 

2. Політизація вищого чиновництва. 

3. Відкритість і прозорість публічного адміністрування. 

4. Особливості зв’язків між громадянами та державою за умов демократії 

та панування бюрократії. 

5. Бюрократія як феномен влади і управління. 

Контрольні питання 

1. Сучасні підходи в оцінюванні бюрократії. 

2. Охарактеризуйте публічну службу в Україні. 

3. Структурні особливості адміністративних апаратів демократичних 

держав. 

4. Сучасний досвід організації виконавчої влади у зарубіжних країнах. 

Література: [9, с. 163–170; 12, с. 88–91; 13, с. 95–108; 26, с. 116–129]. 

 

Практичне заняття № 12 

Тема. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування 

Мета: знати поняття корупції та корупційних дій; уміти визначати 

фактори запобігання проявам корупції: політичний, нормативно-правовий, 

організаційний, економічний, кадровий, морально-психологічний. 

Короткі теоретичні відомості 

Використання особою наданих їй службових повноважень та пов’язаних із 

цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття 

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі або на її вимогу 

іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 

протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних 

із цим можливостей називають корупцією. 
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Корупція – це діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, направлена на протиправне використання наданих їм повноважень 

для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. 

Отже, корупція є універсальною проблемою. Вона найбільше вражає 

систему відносин громадян з органами державної влади та місцевого 

самоврядування у процесі реалізації першими своїх конституційних прав. Така 

ситуація підриває основи ідеології суспільства, оскільки громадяни починають 

сприймати корупцію як «спрощену форму» отримання адміністративних 

послуг. 

За останній час в Україні на всіх рівнях влади започатковані і 

продовжують вживатися суттєві комплексні заходи щодо подолання не тільки 

окремих проявів корупції, а й докорінних змін у ситуації з цієї проблеми. 

У процесі антикорупційної політики в Україні позитивним є визначення 

стратегії, тактики і конкретних заходів діяльності у цій сфері. Відповідно, 

основою такого підходу має бути розробка і прийняття відповідних 

законодавчих актів. 

Боротися з корупцією слід правовим методом – шляхом законодавчого 

регулювання. Першочергового значення набуває необхідність на 

законодавчому рівні закріпити цілісний механізм протидії корупції та створити 

систему діяльності органів, які будуть безпосередньо реалізовувати 

антикорупційні заходи. 

7 квітня 2011 року Верховною Радою України був ухвалений Закон 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» № 3206-VI. Після 

підписання його Президентом України він набрав чинності з 1 липня 2011 року. 

Розробкою закону за ініціативою Президента України безпосередньо займався 

Національний антикорупційний комітет при підтримці Міністерства юстиції 

України. В нормативному акті враховано пропозиції фахівців, науковців і 

практиків. Він отримав схвальні відгуки з боку експертів Групи країн проти 

корупції Ради Європи (GRECO), яка відповідно до Плану дій Україна–ЄС 
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контролює виконання взятих нашою державою зобов’язань. Положення Закону 

також узгоджені  з Конвенцією ООН проти корупції. 

Крім того, одночасно був прийнятий за № 3207-VI Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за 

корупційні правопорушення». 

У Законі України «Про засади запобігання та протидії корупції» 

визначено, зокрема, заходи, що пов’язані з діяльністю державних службовців: 

1) установлення спеціальних обмежень; 

2) фінансовий контроль; 

3) урегулювання конфлікту інтересів; 

4) кодекси поведінки; 

5) антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів; 

6) вимоги щодо прозорості інформації; 

7) заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування. 

Ознаками корупційних діянь є: 

1) безпосереднє заподіяння шкоди авторитету чи іншим охоронюваним 

законом інтересам держави; 

2) наявність у особи умислу на вчинення дій (бездіяльність), які об’єктивно 

завдають шкоду охоронюваним законом інтересам держави; 

3) використання особою свого становища всупереч інтересам держави; 

4) корислива мета або інша зацікавленість особи; 

5) незаконне одержання особою благ (матеріальних і нематеріальних), 

послуг, переваг. 

За вчинення корупційних правопорушень особи, уповноважені на 

виконання функцій держави, притягуються до: 

1) кримінальної; 

2) адміністративної; 

3) цивільно-правової; 

4) дисциплінарної відповідальності. 
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Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Нормативно-правова база антикорупційної діяльності.  

2. Зони «підвищеного» ризику проявів корупції. 

3. Антимонопольний комітет України. 

4. Державні комітети (державні служби) України: статус, функції. 

Теми рефератів 

1. Інститут державної служби: поняття і зміст.  

2. Законодавче регулювання державної служби. 

3. Основні завдання та функції Антимонопольного комітету України. 

4. Економічні та морально-психологічні фактори запобігання проявам 

корупції. 

Контрольні питання 

1. Поняття корупції та корупційних дій. 

2. Чинники запобігання проявам корупції: політичний, організаційний, 

кадровий, нормативно-правовий, економічний, морально-психологічний. 

3. Проблеми європеїзації публічного адміністрування в Україні. 

4. Особливості та принципи державної служби як соціального інституту. 

Література: [9, с. 171–178; 12, с. 103–108; 13, с. 125–142; 20, с. 108–115]. 

 

Практичне заняття № 13 

Тема. Результативність і ефективність публічного адміністрування 

Мета: знати поняття результативності та ефективності публічного 

адміністрування; уміти вимірювати продуктивність, результативність і 

ефективність публічного адміністрування. 

Короткі теоретичні відомості 

Результативність управління – це міра точності управління, яка 

характеризується досягненням очікуваного стану об’єкта управління, мети 

управління або рівнем наближення до неї. Вона пов’язана з виробничими, 

технологічними і управлінськими процесами, конкретними проблемами та 
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способами їх розв’язання. У подібному трактуванні поняття «результативність 

управління» характеризується результатом, ефектом, що досягається суб’єктом 

управління завдяки його впливу на об’єкт управління.  

Розрізняють такі показники результативності: 

1. Показник кінцевих ефектів (ПКЕ) відображає зміни стану цільової групи 

внаслідок діяльності органу виконавчої влади (ОВВ). Він може виражати як 

кількісну, так і якісну оцінку стану сфери впливу (ОВВ). 

2. Показник безпосередніхї результатів (ПБР) – це кількісний результат 

діяльності ОВВ, що відображає характеристики ОВВ, тобто суб’єкта 

управління. Ці характеристики вказують на управлінський вплив, що може 

виявлятись у вигляді наданих послуг, виконанні робіт чи полягати в реалізації 

встановлених процедур, забезпечення ділових процесів. 

3. Показник використання ресурсів (ПВР) відображає технологію у процесі 

створення безпосереднього результату діяльності ОВВ та заданих бюджетних 

обмежень і для досягнення цільових значень. Дані показники охоплюють усю 

різноманітність найменувань показника результативності і відбивають властиві 

ОВВ складові управління. 

Ефективність управління може бути визначена як «повне досягнення 

реальної та соціально корисної конкретної управлінської мети за мінімальних 

витрат ресурсів та управлінської енергії в оптимальний термін з урахуванням 

обставин зовнішнього та внутрішнього характеру». Виходячи з трактування 

поняття ефективності, «ефективність управління» – це результат, зіставлений із 

затратами на його досягнення (вони включають не лише прямі витрати на 

систему управління, а й витрати на реалізацію управлінських рішень). 

Критерії ефективності – це ознаки, прояви управління, аналізуючи які 

можна визначити рівень і якість управління, відповідальність потребам і 

інтересам суспільства. Розрізняють такі критерії ефективності публічного 

адміністрування: 

1. Критерій конкретної соціальної ефективності діяльності кожного 

державного органу, управлінського рішення, дій. 
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2. Критерій спеціальної соціальної ефективності. 

3. Критерій комплексної соціальної ефективності є узагальнюючим, 

характеризує активність керуючої та керованої підсистем в організаційній 

єдності. Соціальний ефект виникає завдяки раціональній організації суб’єктів 

управління, оптимальному функціонуванню керованих об’єктів. 

4. Критерій індивідульної соціальної ефективності оцінюється як 

ефективність діяльності посадових осіб органів державного управління.  

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Сутність результативності та ефективності публічного адміністрування. 

2. Вимір продуктивності, результативності та ефективності публічного 

адміністрування. 

3. Чинники підвищення ефективності публічного адміністрування. 

Теми рефератів 

1. Оцінка результативності та ефективності публічного адміністрування. 

2. Ефективність управлінського процесу. 

3. Документи, що регулюють процес публічного управління. 

Контрольні питання 

1. Поняття результативності та ефективності публічного адміністрування. 

2. Критерії та фактори результативності та ефективності публічного 

адміністрування. 

3. Контрактна система та неокорпоративізм. 

Література: [9, с. 180–185; 12, с. 116–123; 13, с. 156–162; 18, с. 131–135]. 

 

Практичне заняття № 14 

Тема. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері  

Мета: знати основні підходи до соціальної політики держави; уміти 

характеризувати публічне адміністрування галузі охорони здоров’я, сфери 

науки, освіти та культури, сфери фізичної культури, спорту та туризму. 
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Короткі теоретичні відомості 

Публічне адміністрування є необхідною умовою розвитку суспільства, 

спільної праці людей для досягнення певної мети у відповідних сферах і 

галузях діяльності, у тому числі у сфері науки. 

Адміністрування наукою здійснюється системою державних і недержавних 

органів (яким делеговано державні повноваження), а саме: 

1. Верховною Радою України; 

2. Президентом України; 

3. Кабінетом Міністрів України; 

4. Міністерством освіти і науки України; 

5. Міністерством освіти і науки Автономної республіки Крим; 

6. Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації 

України; 

7. Державною службою інтелектуальної власності України; 

8. Державною акредитаційною комісією; 

9. Місцевими органами виконавчої влади; 

10. Органами місцевого самоврядування, в частині повноважень у сфері 

науки; 

11. Національною академією наук України; 

12. Галузевими академіями наук України; 

13. Іншими консультативно-дорадчими управління у сфері науки. 

Законодавче регулювання відносин у сфері науки здійснюється Верховною 

Радою України шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів. 

Треба відзначити, що Парламент безпосередньо не здійснює публічне 

адміністрування сферою науки, а лише впливає на неї через реалізацію функцій 

держави в цілому, зокрема, згідно зі статтею 85 Конституції України Верховна 

Рада України приймає закони, наприклад, «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» від 13 грудня 1991 року, «Про наукові парки» від 25 червня 2009 

року, «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10 лютого 1995 року, 

«Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 року тощо. 
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Президент України визначає систему органів виконавчої влади, які 

здійснюють державне управління у сфері науки в Україні, забезпечує 

здійснення контролю за формуванням і функціонуванням відповідної системи 

органів, створює консультативно-дорадчі ради, які сприяють формуванню 

державної політики у сфері науки, визначення її пріоритетів, а також 

нагороджує державними нагородами, встановлює президентські відзнаки та 

нагороджує ними, у тому числі у сфері науки тощо. 

Указом Президента України «Про державні стипендії для видатних діячів 

науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і 

спорту та інформаційної сфери» № 906/2011 від 10 вересня 2011 року з метою 

стимулювання їх творчої праці, засвідчення видатних особистих досягнень 

було передбачено створення дворічних і довічних державних стипендій. 

Указом Президента України «Про Громадську гуманітарну раду» від 02 

квітня 2010 року №469/2010 було утворено Громадську гуманітарну раду, яка є 

консультативно-дорадчим органом при Президентові України, створеним з 

метою врахування суспільно значущих інтересів у вирішенні найважливіших 

питань гуманітарного розвитку, підготовки пропозицій щодо забезпечення 

додержання прав і свобод людини і громадянина у сферах освіти, науки, 

культури і мистецтва, охорони здоров’я, інтелектуальної та творчої діяльності, 

впровадження системних реформ для досягнення відповідності європейським 

стандартам захисту таких прав. 

Основними завданнями Ради у сфері науки є: 1) вивчення процесів у сфері 

гуманітарного розвитку України та вироблення пропозицій щодо визначення 

пріоритетів і механізмів здійснення реформ у сфері гуманітарного розвитку, 

додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і громадянина у 

сфері освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров’я, інтелектуальної та 

творчої діяльності, досягнення відповідності європейським стандартам захисту 

таких прав; 2) забезпечення проведення громадських обговорень, наукових 

конференцій, круглих столів з питань реформ у сфері гуманітарного розвитку, 

забезпечення додержання конституційних прав людини і громадянина у цій 



 55 

сфері, вивчення громадської думки з питань, що розглядаються Радою;             

3) розгляд законопроектів, які пропонуються для внесення Президентом 

України на розгляд Верховної Ради України і стосуються питань гуманітарного 

розвитку, зокрема з питань освіти, науки, культури, охорони здоров’я, з 

мовних, етнонаціональних та інформаційних питань, проектів актів Президента 

України з цих питань та підготовка пропозицій щодо таких проектів; 4) участь у 

підготовці послань Президента України до народу, щорічних і позачергових 

послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і 

зовнішнє становище України та ін. 

З метою підвищення рівня представлення України, вітчизняних 

підприємств у виставково-ярмаркових заходах, сприяння реалізації експортного 

і науково-технічного потенціалу держави, запровадження міжнародного 

досвіду організації виставок Указом Президента України «Про Раду з питань 

виставкової діяльності» від 25 листопада 2010 року №1053/2010 була створена 

Рада з питань виставкової діяльності, яка має статус координаційно-дорадчого 

органу при Президентові України. 

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої 

влади в Україні та у сфері науки. 

Міністерство освіти і науки України входить до системи органів 

виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у 

сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, 

молоді, фізичної культури та спорту. Основними завданнями МОН України є 

формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і 

науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної 

культури та спорту. 

У той же час, такі центральні органи виконавчої влади, як: Міністерство 

фінансів України (у частині фінансування наукових досліджень); Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України (бере участь у розробленні стратегії 

та механізму реалізації державної науково-технічної політики, підготовці 
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пропозицій щодо визначення обсягів і цільового спрямування бюджетного 

фінансування наукової діяльності; Міністерство юстиції України (готує 

пропозиції щодо проведення правової реформи, сприяння розвитку правової 

науки) за визначених обставин можуть бути суб’єктами управління у сфері 

науки. 

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України 

входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації 

державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності, інформатизації, формування і використання національних 

електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку 

інформаційного суспільства. 

Державна акредитаційна комісія (далі – ДАК) є постійно діючим органом, 

який забезпечує додержання вимог до ліцензування, атестації та акредитації 

вищих, професійно-технічних навчальних закладів і закладів післядипломної 

освіти, підприємств, установ та організацій за напрямами (спеціальностями) та 

професіями підготовки і перепідготовки фахівців післядипломної освіти. 

Органи місцевого самоврядування можуть здійснювати публічне 

адміністрування у сфері науки в частині делегованих повноважень.  

Національна академія наук України як вища наукова організація України, 

яка організує і здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з 

найважливіших проблем науки, а також координує здійснення 

фундаментальних досліджень у наукових установах і організаціях незалежно 

від форм власності.  

Національна академія наук України передбачає отримання нових і 

узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство, створення 

наукових основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного 

розвитку країни, підготовка висококваліфікованих кадрів. 

Отже, існує досить розгалужена мережа державних і недержавних 

суб’єктів управління наукою в Україні, однак вони не є хаотично існуючими, а 

перебувають у певних системних зв’язках. 
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Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Формування підходів до соціальної політики. 

2. Основні види соціальної допомоги держави. 

3. Публічне адміністрування у сфері науки, культури та мистецтва. 

4. Принципи оцінювання ефективності реалізації соціальної політики. 

Теми рефератів 

1. Основні засади публічного адміністрування у соціальній сфері. 

2. Держава як гарант соціальної спрямованості ринкової економіки. 

3. Підвищення значення позаекономічних факторів. 

Контрольні питання 

1. Теорія соціальних мереж та можливості її застосування у публічному 

адмініструванні. 

2. Публічне адміністрування галузі охорони здоров’я. 

3. Публічне адміністрування сфери науки, освіти та культури. 

4. Публічне адміністрування сфери фізичної культури, спорту та туризму. 

Література: [9, с. 190–197; 12, с. 135–143; 13, с. 207–222]. 

 

Практичне заняття № 15 

Тема. Публічне адміністрування та економіка 

Мета: знати основні напрями формування та розвитку сучасної 

економічної системи; уміти характеризувати публічне адміністрування сфери 

промисловості та фінансів; підприємницької діяльності. 

Короткі теоретичні відомості 

У національному народному господарстві відбуваються глибокі соціально-

економічні зміни, пов’язані із визнанням України країною з ринковою 

економікою, вступом її до Світової організації торгівлі, проведенні фінансової, 

податкової, соціальних та інших реформ. 

Економіка – це система взаємопов’язаних галузей та комплексів народного 

господарства, що містить у собі взаємозв’язані і взаємозалежні ланки, по-
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перше, суспільного виробництва, по-друге, розподілу і, по-третє, обміну 

виробленого продукту в масштабах усієї держави, з метою задоволення потреб 

суспільства. 

Найбільшими складовими економічної системи України є: промисловість; 

енергетичний комплекс; агропромисловий комплекс; будівельний комплекс; 

транспорт і дорожнє господарство; зв’язок; торговельний комплекс; житлове 

господарство; побутове обслуговування населення; сфера використання й 

охорони природних ресурсів. 

Усі перелічені галузі й комплекси перебувають у тісній взаємодії, кожна з 

них складається з кількох підгалузей. Підгалузі відрізняються, з одного боку, 

значною самостійністю, а з другого боку – взаємозалежністю й інтегрованістю з 

економічною системою в цілому. Наприклад, промисловість поділяється на 

машинобудівну, хімічну, металургійну, легку тощо. У кожній з перелічених 

галузей і підгалузей є специфічні матеріальні умови виробництва, технологічні 

процеси, структура та чисельність підприємств, інженерно-технічний і 

управлінський персонал тощо. Всі ці чинники визначають їх місце і 

призначення в економічній системі, а також особливості міжгалузевих зв’язків. 

Стан економіки, рівень її розвитку, ефективність прямо залежать від 

спроможності державної влади управляти виробництвом і обігом виробленої 

продукції. 

У публічному регулюванні економічних процесів задіяні майже всі 

представники публічної адміністрації, на що вказує назва глави 2 

Господарського кодексу України – «Основні напрями та форми участі держави 

і місцевого самоврядування у сфері господарювання».  

Ефективне функціонування економіки неможливе без розумної 

економічної політики, без реалізації публічною адміністрацією своїх 

регулятивних, правозастосовних і правоохоронних функцій у народному 

господарстві.  

Проте ступінь її втручання в економічні процеси прямо залежить від 

характеру та моделі економічної організації суспільства. 
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Статтею 7 Закону України «Про засади внутрішньої та зовнішньої 

політики» визначені такі основні засади в економічній сфері: 

– забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, 

досягнення високих темпів її зростання, забезпечення макроекономічної 

стабільності та низького рівня інфляції; 

– розвиток внутрішнього ринку, підвищення ефективності його 

функціонування та вдосконалення механізмів державного регулювання, 

забезпечення збалансованості попиту та пропозиції на окремих ринках; 

– проведення стабільної, раціональної та справедливої податкової 

політики, яка передбачає зниження податкового навантаження на економіку з 

розширенням бази оподаткування; 

– проведення прозорої та виваженої бюджетної політики як дієвого 

інструменту соціально-економічного розвитку, захисту вразливих верств 

населення та інвестування в реальний сектор економіки для підтримки 

національного товаровиробника і збереження робочих місць; 

– проведення ефективної політики управління державним боргом; 

– підвищення результативності державних видатків, реалізація прозорої 

політики закупівель за державні кошти, яка гарантуватиме раціональне 

використання ресурсів; 

– забезпечення економічної збалансованості розвитку регіонів, 

узгодженості напрямів їх розвитку із загальнонаціональними потребами; 

– створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення 

умов започаткування бізнесу та виходу з нього, зменшення втручання держави 

в економічну діяльність суб’єктів господарювання, спрощення системи 

отримання дозволу, зниження тиску на бізнес з боку контролюючих органів; 

– перехід на європейську модель ринкового нагляду, якості та безпеки 

продукції; 

– упровадження європейських підходів у сфері делегування функцій 

держави суб’єктам господарювання; 
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– розвиток конкуренції як основного чинника підвищення ефективності 

економіки, забезпечення дієвого регулювання діяльності природних монополій, 

недопущення проявів монополізму на державному та регіональному рівнях; 

– запровадження економічних стимулів для заохочення модернізації 

національного виробництва, спрямування інвестицій у новітні технології, 

формування національної інноваційної інфраструктури та державних програм 

промислової модернізації. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Основні ознаки ринкової соціально орієнтованої економіки. 

2. Основні напрями державного регулювання економіки. 

3. Публічне адміністрування сфери економіки. 

4. Електронні адміністративні послуги та критерії оцінювання якості їх 

надання. 

5. Основні поняття та визначення «електронного адміністративного 

регламенту». Категоризація та опис адміністративних регламентів і процесів. 

6. Моделі та етапи впровадження електронного урядування в Україні. 

7.  Критерії оцінювання та вимоги до веб-сайтів органів влади. 

Теми рефератів 

1. Вибір стратегії трансформації економіки для України. 

2. Гнучкий і жорсткий курс економічної політики. 

3. Особливості економічних функцій сучасної української держави. 

4. Макроекономічні показники: характеристика та практичне застосування. 

5. Економічне зростання: фактори, критерії, показники. 

6. Ефективність економіки: поняття та показники розрахунків. 

7. Стратегічні пріоритети перетворень української економіки у контексті 

європейського вибору. 

8. Поняття, принципи та інформаційно-технологічні аспекти електронного 

врядування.  

 

http://www.znannya.org/?view=concept:427
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Контрольні питання 

1. Основні характеристики сучасної економічної системи. 

2. Публічне адміністрування промисловості та фінансів; підприємницької 

діяльності. 

3. Проблеми становлення електронного уряду й електронного врядування в 

Україні. 

4. Характеристики, основні завдання, функції та переваги електронного 

документообігу. 

5. Порядок застосування електронного цифрового підпису та здійснення 

електронного документообігу в органах влади. 

6. Основні функції Інтернет-порталу. Склад інформаційного забезпечення 

Інтернет-порталу органу державного управління. 

Література: [9, с. 200–207; 12, с. 145–156; 13, с. 225–234]. 

 

Практичне заняття № 16 

Тема. Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері 

економіки 

Мета: знати загальну характеристику взаємовідносин суспільства та 

економіки; уміти характеризувати функції публічного адміністрування у сфері 

економіки. 

Короткі теоретичні відомості 

Основними формами реалізації державою економічної політики є 

довгострокова (стратегічна) і поточна (тактична) економічна політика, 

спрямована на реалізацію та оптимальне узгодження інтересів суб’єктів 

господарювання і споживачів, різних суспільних верств і населення в цілому. 

Мета такої політики досягається за допомогою: 

а) економічної стратегії. Це обраний державою курс економічної політики, 

розрахований на тривалу перспективу і спрямований на вирішення 

крупномасштабних економічних і соціальних завдань, завдань культурного 

розвитку, забезпечення економічної безпеки держави, збереження і 

http://www.znannya.org/?view=concept:341
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примноження її економічного потенціалу та національного багатства, 

підвищення народного добробуту. Економічна стратегія включає визначення 

пріоритетних завдань народного господарства, засобів і способів їх реалізації, 

виходячи зі змісту об’єктивних процесів і тенденцій, що мають місце в 

національному та світовому господарстві, та враховуючи законні інтереси 

суб’єктів господарювання; 

б) економічної тактики – сукупності найближчої мети, завдань, засобів і 

способів їх досягнення для реалізації стратегічного курсу економічної політики 

в конкретних умовах, що складаються в поточному періоді розвитку народного 

господарства. 

Здійснення державою економічної стратегії і тактики у сфері 

господарювання спрямовуються на створення економічних, організаційних і 

правових умов, за яких суб’єкти господарювання враховують у своїй діяльності 

показники прогнозних і програмних документів економічного та соціального 

розвитку. Так, лише законами визначаються принципи державного 

прогнозування і розробки програм економічного та соціального розвитку 

України, система прогнозних і програмних документів, вимоги до їх змісту, а 

також загальний порядок розробки, затвердження та виконання прогнозних і 

програмних документів економічного й соціального розвитку, повноваження та 

відповідальність публічної адміністрації в цих питаннях. 

Основними формами державного планування господарської діяльності є 

Державна програма економічного та соціального розвитку України, Державний 

бюджет України, а також інші державні програми з питань економічного і 

соціального розвитку, порядок розробки, завдання та реалізація яких 

визначаються законом про державні програми.  

Для України соціально-економічна модернізація означає: 

– підвищення дієвості державної економічної політики в умовах 

зростаючих викликів для її суверенності з боку посткризового глобалізованого 

світу; 
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– зміцнення конкурентоспроможності економіки та підвищення 

продуктивності праці як підґрунтя забезпечення довгострокової стабільності та 

динамічності економічного зростання і поліпшення соціально-економічних 

показників; 

– модернізацію системи соціального захисту населення, для надання їй 

ефективності з метою подолання бідності та забезпечення стабільного 

добробуту громадян. 

Якісним результатом економічної модернізації має стати реальне 

скорочення економічного та соціального розривів між Україною та країнами з 

розвиненою ринковою економікою. Показником успішності такого процесу має 

стати скорочення відставання України за рівнем ВВП на душу населення від 

розвинених країн і зростання індексу людського розвитку. 

Публічне регулювання економічних процесів повинне органічно 

поєднуватися з ринковими механізмами, не підмінюючи та не зменшуючи 

значення останніх. Таке регулювання є складовою частиною сучасної ринкової 

економіки, що і визначає його зміст. 

З урахуванням пріоритетності публічна адміністрація виконує такі основні 

функції у сфері економіки: 

1) організаційна; 

2) контрольна; 

3) захисту ринкових основ господарювання; 

4) регулятивна. 

Організаційна функція включає нормотворчу діяльність, тобто створення 

правової основи здійснення господарської діяльності та організаційних 

структур публічної адміністрації, які будуть забезпечувати реалізацію цих 

норм.  

Контрольна функція включає в себе контроль за дотриманням правових 

норм і законодавства у сфері господарювання.  

Функція захисту господарських відносин, перш за все, спрямована на: 
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– захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів 

господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, 

виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції; 

– недопущення концентрації, узгоджених дій суб’єктів господарювання та 

регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) 

суб’єктами природних монополій; 

– здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та 

захисту конкуренції у сфері державних закупівель. 

Зміст регулятивної функції полягає в тому, що публічна адміністрація для 

реалізації економічної політики, виконання цільових економічних та інших 

програм і програм економічного та соціального розвитку застосовує 

різноманітні засоби і механізми регулювання господарської діяльності, до яких, 

відповідно до ст. 12 Господарського кодексу України, належать: 

1) ліцензування, патентування і квотування; 

2) сертифікація та стандартизація; 

3) застосування нормативів і лімітів; 

4) регулювання цін і тарифів; 

5) державне замовлення; 

6) надання інвестиційних, податкових та інших пільг; 

7) надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Основні функції публічного адміністрування у сфері економіки. 

2. Забезпечення цивілізованих засад конкуренції. 

3. Управління власністю в умовах демократичної, правової держави. 

4. Завдання та пріоритети економічного і соціального розвитку регіону. 

Теми рефератів 

1. Загальна характеристика взаємовідносин суспільства та економіки. 

2. Нові тенденції у взаємовідносинах суспільства та бізнесу. 
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3. Взаємодія суспільства та економіки. 

4. Основні принципи державної регіональної політики та її складові. 

Контрольні питання 

1. Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької діяльності. 

2. Механізми взаємодії суспільства та економіки. 

3. Функції публічного адміністрування у сфері економіки. 

4. Нормативно-правове забезпечення конкурентного середовища. 

Література: [9, с. 208–215; 12, с. 157–166; 13, с. 235–247]. 

 

Практичне заняття № 17 

Тема. Корпоративна влада та публічне адміністрування в 

добровільних об’єднаннях  

Мета: знати поняття та види добровільних об’єднань; уміти 

характеризувати функції публічного адміністрування у сфері економіки. 

Короткі теоретичні відомості 

Державне та муніципальне управління – це управління в територіальних 

колективах на основі використання публічної влади. Разом з тим в суспільстві 

існує безліч інших груп, заснованих не на територіальному (за місцем 

проживання), а на інших ознаках. Деякі угрупування складаються природно, 

незалежно від волі людей (наприклад, поділ на класи або соціальні верстви в 

суспільстві), інші створюються усвідомлено, заявляючи про прагнення до 

суспільного блага (наприклад, політичні партії), треті відображають приватні 

інтереси своїх членів або учасників (наприклад, спілка мисливців і рибалок), 

четверті виникають стихійно (наприклад, натовп, що біжить у стані паніки в 

одному напрямку). У суспільстві виникають і антисуспільні угрупування 

(банди злочинців і т. д.). Серед безлічі угрупувань виділяються добровільні 

об’єднання.  

Всі добровільні об’єднання можна розділити на чотири групи:  

– комерційні об’єднання (товариства, акціонерні товариства та ін.), які 

мають на меті отримання прибутку;  
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– некомерційні громадські об’єднання, які мають на меті якісь суспільні 

блага (профспілки, об’єднання жінок та ін.);  

– некомерційні об’єднання, що відображають приватні некомерційні 

інтереси своїх членів (товариства рибалок, філателістів, нумізматів, об’єднання 

віруючих та ін.); 

– суспільно-господарські об’єднання (різні форми кооперативів), які 

займають проміжне положення між комерційними та некомерційними 

об’єднаннями. 

У різних колективах корпоративне управління хоча і є громадським за 

формою, але по суті має неоднаковий характер. В акціонерному товаристві його 

зміст інакший, ніж у профспілці, а в клубі футболістів – інакший, ніж у 

виробничому кооперативі. У зв’язку з цим важливо розрізняти публічне і 

квазипублічне, приватне корпоративне управління. Перше існує в об’єднаннях, 

що мають на меті суспільні блага, друге – в об’єднаннях, які мають приватні 

інтереси. Члени останніх переслідують свої власні інтереси, причому не 

обов’язково тільки матеріальні (наприклад, колекціонування в об’єднанні 

філателістів), і об’єднання розглядають як інструмент для їх реалізації.  

Хоча добровільні об’єднання різноманітні за характером і формами, а 

управління в них різне, всі вони мають деякі загальні ознаки. 

По-перше, як свідчить сама назва, це добровільність об’єднання. 

Добровільні об’єднання створюються не зверху, а за ініціативою фізичних осіб 

– громадян України, іноземців, осіб без громадянства або, навпаки, з 

множинним громадянством. Люди об’єднуються в них відповідно до своїх 

переконань, інтересів, з власної волі. Іноді добровільні об’єднання створюються 

за ініціативою двох або більше організацій, які об’єднуються в одну. Для 

вступу до об’єднання в ряді випадків досить спільної діяльності (у різного роду 

громадських рухах), часто необхідно усна або письмова заява про бажання 

вступити до об’єднання, іноді потрібно сплатити вступний внесок (у 

кооперативі), сплачувати щорічно або щомісяця членські внески (інакше згідно 

із статутом член об’єднання буде виключений з його складу), внести майновий 
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пай, придбати акції і т. д. Члени об’єднання можуть у будь-який час вийти з 

об’єднання за власною заявою. Наявність майнової заборгованості перед 

об’єднанням не перешкоджає виходу (стягнути заборгованість можна після 

виходу відповідно до норм цивільного права). 

По-друге, це явочний порядок створення об’єднання. Для його створення 

не потрібен дозвіл державних органів або органів місцевого самоврядування. В 

Україні для цього достатньо ініціативи, як правило, трьох фізичних осіб, у 

Франції – двох. Деякі об’єднання (наприклад, виробничі кооперативи в Україні) 

можуть бути створені п’ятьма членами, об’єднання роботодавців – двома, 

громадські установи – однією особою. Для створення політичної партії в 

Україні необхідна ініціатива не менше 10 членів, які утворюють організаційний 

комітет і готують проведення з’їзду партії. Є і обмеження: при створенні партії 

членами організаційного комітету можуть бути тільки громадяни України 

(тільки вони можуть бути в партії), на приватних підприємствах у деяких 

випадках профспілки можуть утворюватися тільки з дозволу власника. 

По-третє, законна мета створення і діяльності громадських об’єднань. У 

будь-якому поєднанні у його членів є певні свої інтереси, але спілка може бути 

створена лише тоді, коли крім приватних інтересів у її членів (учасників) 

існують спільна мета та інтереси, що їх об’єднують у колектив. Ця мета 

повинна відповідати закону і знайти обов’язкове відображення у статуті 

об’єднання, який подається в державний орган, що приймає рішення про його 

реєстрацію і включає об’єднання в державний реєстр юридичних осіб. 

Об’єднання може не реєструватися, але тоді воно не набуває прав юридичної 

особи і його діяльність фактично не видно ззовні. Об’єднання, визнані судом (у 

деяких країнах – парламентом) незаконними, підлягають розпуску. В Україні 

Конституція забороняє створення і діяльність громадських об’єднань, мета та 

дії яких спрямовані на насильницьку зміну основ конституційного ладу, 

порушення цілісності України, підрив безпеки держави, створення збройних 

формувань, розпалювання соціальної, расової, національної та релігійної 

ворожнечі.  
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По-четверте, самоврядування добровільних об’єднань. Добровільні 

об’єднання діють відповідно до положень закону, який визначає їх статус у 

суспільстві, відносини з органами держави, суб’єктами України, автономними 

утвореннями, муніципальними утвореннями. Добровільні об’єднання та їх 

члени керуються колективними нормами за допомогою створених нею органів 

(загальних зборів, комітетів, правління і т. д.).  

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Поняття та види добровільних об’єднань.  

2. Загальні принципи управління в добровільних об’єднаннях.  

3. Управління в громадських об’єднаннях. 

4. Характеристики та форми реалізації публічно-приватного партнерства. 

Теми рефератів 

1. Управління в господарських товариствах, що мають на меті отримання 

прибутку.  

2. Управління в релігійних об’єднаннях. 

3. Особливості застосування механізму публічно-приватного партнерства в 

окремих секторах економіки зарубіжних країн.  

4. Рівні залученності громади до процесу стратегічного планування. 

Контрольні питання 

1. Управління в суспільно-господарських об’єднаннях. 

2. Публічне адміністрування в добровільних об’єднаннях. 

3. Співпраця органів державної влади з неурядовими організаціями. 

Література: [12, с. 208–216; 13, с. 255–263; 27, с. 276–284]. 

 

Практичне заняття № 18 

Тема. Відповідальність у публічному адмініструванні 

Мета: знати поняття правопорушення та відповідальності; уміти визначати 

конституційні основи забезпечення законності та дисципліни в публічному 

адмініструванні. 
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Короткі теоретичні відомості 

Політична відповідальність поширюється лише на деякі органи та 

посадових осіб держави та муніципальних утворень. Формою політичної 

відповідальності може стати розпуск парламенту, законодавчих зборів суб’єктів 

держави. Конституції деяких країн (Польщі та ін.) передбачають розпуск 

парламенту (однопалатного парламенту або нижньої палати), якщо він 

протягом встановленого строку не прийняв державний бюджет, не зміг 

сформувати уряд, не почав свою роботу після обрання. 

Посягання на державне управління підлягає покаранню відповідно до 

кримінального кодексу. У ньому за традицією йдеться про державне 

управління, державних службовців. Однак, визначені склади злочинів, крім, 

наприклад, злочинів проти правосуддя, яке не здійснюється на муніципальному 

рівні, можуть бути віднесені і до муніципального управління, до муніципальних 

посадових осіб. Основними злочинами проти державної служби (деякі з них 

можуть бути поширені і на муніципальну службу) є зловживання посадовими 

повноваженнями, перевищення посадових повноважень, привласнення 

повноважень посадової особи, незаконна участь у підприємницькій діяльності, 

отримання хабара, службове підроблення, недбалість. Серед них можуть бути 

злочини, що вчиняються не тільки державним службовцям. Так, присвоєння 

повноважень посадової особи може відбуватися як державним службовцем 

(наприклад, він привласнює повноваження службовця іншого відомства), так і 

звичайним громадянином, який видає себе за великого начальника. 

Законодавство різних країн передбачає цивільно-правову відповідальність 

державного та муніципального органу і посадової особи. Вони несуть 

відповідальність за шкоду, заподіяну особі або майну громадянина, а також 

майну юридичної особи. Шкода має бути відшкодована в повному обсязі. 

Відповідно до закону може бути також встановлений обов’язок виплатити 

потерпілим компенсацію понад відшкодування шкоди. Закон може передбачити 

відшкодування шкоди за відсутності провини заподіювача шкоди. У 

відшкодуванні шкоди можна відмовити, якщо буде встановлено, що шкода 
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заподіяна з відома потерпілого, а дії заподіювача шкоди не порушують 

моральні принципи суспільства. 

Державні та муніципальні службовці за свої вчинки можуть нести 

адміністративну та дисциплінарну відповідальність. Це заходи впливу за 

порушення правил державної служби, не переслідувані в карному порядку. У 

законодавстві зазначається, в яких випадках відповідальність державних (і 

муніципальних) службовців за проступки є дисциплінарною, а в яких – 

адміністративною. Адміністративні стягнення на державних і муніципальних 

службовців накладаються тими посадовими особами, яким вони не 

підпорядковані безпосередньо по службі, найчастіше, посадовими особами 

наглядових і контрольних органів. Встановлюючи порушення, ці органи 

зазвичай застосовують штрафні санкції, накладаючи штраф на винних 

посадових осіб, покладають на них обов’язок відшкодувати заподіяну шкоду. 

Дисциплінарні стягнення накладаються на державних, муніципальних 

службовців за підпорядкованістю вищим органом або начальником. Таке 

стягнення може бути накладено не будь-яким органом або посадовою особою, а 

керівником, що має право призначати на державну муніципальну посаду, на 

посаду в громадському об’єднанні. Це пов’язано з правом органу (керівника) 

звільняти із займаної посади. Видами дисциплінарних стягнень є зауваження, 

догана, сувора догана, попередження про неповну службову відповідність, 

звільнення. Багато з цих стягнень застосовуються і до службовців громадських 

об’єднань. 

Кримінальна відповідальність осіб, які не перебувають на державній 

службі, виникає у зв’язку з вчиненням ними злочинів, що становлять небезпеку 

для державного управління. У сфері економічної діяльності це може бути 

виготовлення підроблених грошей, контрабанда, незаконний експорт 

технологій, що використовуються при створенні зброї масового ураження, 

ухилення від сплати податків. (Ці діяння можуть здійснювати не тільки 

звичайні громадяни, а й посадові особи, отже, відповідальність поширюється і 

на них). Багато злочинів проти громадської безпеки, які здійснюються у тій або 
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іншій якості, є злочинами у сфері державного управління. До них відносяться 

тероризм, масові заворушення, порушення правил безпеки на різних об’єктах, 

що мають особливе значення, незаконне виготовлення зброї. 

Із злочинами в галузі державного управління межують деякі злочини, що 

здійснюються проти здоров’я населення і суспільної моральності (незаконна 

видача і підробка рецептів на отримання психотропних речовин, приховування 

інформації про умови, що створюють небезпеку для життя людей, та ін.), деякі 

екологічні злочини (порушення режиму особливо охоронюваних природних 

територій), злочини проти безпеки, проти державної влади, інтересів державної 

та муніципальної служби (наприклад, хабар), проти правосуддя 

(перешкоджання здійсненню правосуддя, завідомо неправдивий донос тощо), 

проти порядку управління (підробка документів, ухилення від військової або 

альтернативної служби, викрадення документів, штампів, печаток), окремі 

злочини проти миру та безпеки людства (наприклад, найманство або напад на 

осіб і установи, які користуються міжнародним захистом).  

Як і у всякому публічному колективі, в міжнародному співтоваристві існує 

відповідальність. Вона виникає у зв’язку з правопорушеннями, якими можуть 

бути міжнародні делікти (наприклад, невиконання зобов’язань державою, що 

заподіяла шкоду іншій державі) і міжнародні злочини (агресія, рабство, 

геноцид, апартеїд, масове забруднення атмосфери і морів тощо). 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Конституційні основи забезпечення законності та дисципліни в 

публічному адмініструванні. 

2. Відповідальність недержавних організацій, органів і осіб, які не 

перебувають на державній службі чи службі в органах місцевого 

самоврядування, за правопорушення у сфері публічного адміністрування. 

3. Правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної 

публічної діяльності. 

4. Контроль з боку місцевих органів виконавчої влади. 
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5. Нагляд прокуратури як спосіб забезпечення законності у публічному 

адмініструванні. 

Теми рефератів 

1. Відповідальність у публічному адмініструванні.  

2. Парламентський контроль. Президентський контроль. Урядовий 

контроль. Судовий контроль. 

3. Адміністративний нагляд міліції як спосіб забезпечення законності у 

публічному адмініструванні. 

4. Міжнародні стандарти публічного управління на регіональному та 

місцевому рівнях і можливості їх імплементації в Україні. 

5. Правове забезпечення приватно-публічного партнерства: закордонний і 

вітчизняний досвід. 

Контрольні питання 

1. Правопорушення та відповідальність. 

2. Контроль з боку центральних органів виконавчої влади. 

3. Контрольно-наглядові повноваження державних інспекцій. 

4. Адміністративно-правові режими. 

Література: [20, с. 277–280; 23, с. 116–144; 47, с. 143–158]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Практичні завдання складаються з трьох складових і оцінюються в 3,5 

бала за такими критеріями: 

– теоретико-практичне завдання – максимально 1,5 бала; 

– реферативне завдання – максимально 1,5 бала; 

 – захист практичної роботи – максимально – 0,5 бала. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент у ході 

виконання та захисту практичних робіт з навчальної дисципліни «Публічне 

адміністрування», дорівнює 60. З них: 

– 2,5 балів – за якісно виконане та захищене практичне завдання (18 

практичних робіт х 2,5 балів), тобто максимально 45 балів; 

– 15 балів – за опитування під час практичного заняття. 

Підсумковий контроль знань студентів з дисципліни «Публічне 

адміністрування» – іспит. Максимальна кількість балів, яку студент може 

набрати, дорівнює 100 балам. Остаточна рейтингова оцінка з дисципліни 

розраховується як середня з балів поточного контролю з модулів «Публічне 

адміністрування» та підсумкового контролю. Оскільки рейтингова оцінка не є 

єдиною системою оцінювання знань, то здійснюється перерахунок рейтингових 

балів у дійсні оцінки чотирибальної системи за такою схемою (табл. 1). 

Таблиця 1 – Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 
Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ECTS 
екзамен залік 

відмінно 

зараховано 

90–100 А                     відмінно 

добре 82–89 В                   дуже добре 

74–81 С                        добре 

задовільно 64–73 D                 задовільно 

60–63 Е                  достатньо 

незадовільно не зараховано 
35–59 

FX  незадовільно 

(дозволяється 

перескладання) 

1–34 
F  неприйнятно (повторне 

вивчення дисципліни) 
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