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ВСТУП  

 

Самостійна робота студента є невід’ємною складовою процесу вивчення 

навчальної дисципліни, зміст якої визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни, методичними матеріалами, завданнями для самостійного 

виконання та вказівками щодо їх виконання. Самостійна робота студента 

забезпечується: підручниками, навчальними та методичними посібниками, 

конспектами лекцій, методичними вказівками, практикумами, матеріалами 

щодо самоконтролю знань. 

Навчальний час, відведений для СРС згідно з вимогами ECTS, становить 

не менше 50 % загального обсягу трудомісткості навчання з навчальної 

дисципліни. 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 цілей 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 eмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, 

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

набуття вмінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій 

та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного 

адміністрування, у тому числі для органів державної влади і місцевого 

самоврядування. 

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 
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нормативною навчальною дисципліною, яка забезпечує формування умінь, 

передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Навчальна 

дисципліна вивчається на основі базової загальноекономічної та правової  

підготовки студентів, вивчення курсів «Менеджмент і адміністрування», 

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

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання 

курсу, є: 

- узагальнення теоретичних засад у сфері публічного адміністрування, 

розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції; 

- визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного 

адміністрування в розвитку суспільства; 

- опанування основ методології, технологій та процедур публічного 

адміністрування об'єктів публічної сфери; 

- оволодіння методами формування, моніторингу та контролю 

управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому 

рівнях, а також на рівні суб'єктів публічної сфери, з позицій загально-

цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових 

здобутків; 

- набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення 

результативної та ефективної діяльності суб'єктів публічної сфери. 

Методичні рекомендації спрямовані на формування у студентів здатності 

самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу та 

засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок виконання завдань.  

Самостійне вивчення літератури з курсу передбачає опрацювання 

різноманітних джерел інформації за темою, що вивчається. Джерелами 

інформації є монографії, підручники, статті. Для зручності опрацювання 

необхідної інформації слід користуватися фондами бібліотеки КрНУ імені 

Михайла Остроградського (абонемент, читальна зала), іншими бібліотеками та 

мережею Інтернет. Дані методичні вказівки містять рекомендації щодо 

самостійної роботи студентів над засвоєнням навчального матеріалу. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Освітній ступінь «Магістр» 

Спеціальності: 073 – «Менеджмент»,  

074 – «Публічне управління та адміністрування» 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма 

навчання 

(МО/ПУА) 

Заочна форма 

навчання 

(МО/ПУА) 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

(СРС) 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

(СРС) 

1 
Предмет і методологічна основа 

публічного адміністрування 
1 5/6 0,5 7/7 

2 
Основні теорії управління 

суспільством 
0,5 5/6 0,5 6/7 

3 

Публічна сфера – єдність 

економічної, соціальної та 

політичної сфер 

1 6/6 0,5 7/7 

4 

Громадянське суспільство як 

суб'єкт формування цілей 

публічного адміністрування 

0,5 5/6 - 6/6 

5 Публічне адміністрування та влада 0,5 6/6 0,5 6/7 

6 
Публічне адміністрування та 

муніципальна публічна влада 
1 6/6 0,5 7/7 

7 
Закони та принципи публічного 

адміністрування 
0,5 6/6 0,5 7/7 

8 Публічне адміністрування як 0,5 6/6,5 - 7/7 
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процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень 

9 
Цінності та «дерево цілей» 

публічного адміністрування 
0,5 6/6,5 - 7/7 

10 
Механізми, органи, методи та стилі 

публічного адміністрування 
0,5 6/6 0,5 7/7 

11 
Бюрократія в системі публічного 

адміністрування 
0,5 5/6 - 7/7 

12 
Антикорупційна діяльність у сфері 

публічного адміністрування 
0,5 6/6 0,5 7/7 

13 
Результативність та ефективність 

публічного адміністрування 
1 6/6 0,5 7/7 

14 
Основні засади публічного 

адміністрування в соціальній сфері 
1 6/6 0,5 7/7 

15 
Публічне адміністрування та 

економіка 
1 6/6 0,5 7/7 

16 
Найважливіші функції публічного 

адміністрування у сфері економіки 
0,5 6/6 0,5 7/7 

17 

Корпоративна влада та публічне 

адміністрування в добровільних 

об'єднаннях 

0,5 6/6 - 7/7 

18 
Відповідальність у публічному 

адмініструванні 
0,5 5/6 - 7/7 

Усього годин за семестр: 12 103/109 6 123/125 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»  

Спеціальності: 073 – «Менеджмент»,  

074 – «Публічне управління та адміністрування» 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

(СРС) 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

(СРС) 

1 
Предмет і методологічна основа 

публічного адміністрування 
1 6 0,5 6 

2 
Основні теорії управління 

суспільством 
0,5 5 0,5 6 

3 

Публічна сфера – єдність 

економічної, соціальної та 

політичної сфер 

1 6 0,5 6 

4 

Громадянське суспільство як 

суб'єкт формування цілей 

публічного адміністрування 

0,5 5 - 6 

5 Публічне адміністрування та влада 0,5 5 0,5 6 

6 
Публічне адміністрування та 

муніципальна публічна влада 
1 6 0,5 6 

7 
Закони та принципи публічного 

адміністрування 
0,5 6 0,5 6 

8 

Публічне адміністрування як 

процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень 

0,5 5 - 6 

9 Цінності та «дерево цілей» 0,5 5 - 6 
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публічного адміністрування 

10 
Механізми, органи, методи та стилі 

публічного адміністрування 
0,5 5 0,5 6 

11 
Бюрократія в системі публічного 

адміністрування 
0,5 5 - 6 

12 
Антикорупційна діяльність у сфері 

публічного адміністрування 
0,5 5 0,5 6 

13 
Результативність та ефективність 

публічного адміністрування 
1 6 0,5 6 

14 
Основні засади публічного 

адміністрування в соціальній сфері 
1 6 0,5 6 

15 
Публічне адміністрування та 

економіка 
1 6 0,5 6 

16 
Найважливіші функції публічного 

адміністрування у сфері економіки 
0,5 5 0,5 6 

17 

Корпоративна влада та публічне 

адміністрування в добровільних 

об'єднаннях 

0,5 6 - 6 

18 
Відповідальність у публічному 

адмініструванні 
0,5 5 - 6 

Усього годин за семестр: 12 98 6 108 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Предмет і методологічна основа публічного адміністрування 

Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його 

еволюція. Предметна сфера публічного адміністрування. Методологічна 

основа. Публічне адміністрування як напрям наукових досліджень, сукупність 

знань, сфера діяльності та навчальна дисципліна. Сутність публічного 

адміністрування. Публічне адміністрування – системне суспільне явище. 

Співвідношення управління та адміністрування. 

Питання для самоперевірки 

1. Що вивчає курс «Публічне адміністрування»? 

2. Задачі й мета курсу «Публічне адміністрування». 

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

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

 

Тема 2 Основні теорії управління суспільством 

Формування та розвиток теорій управління суспільством і країною. 

Основні теорії та школи управління суспільством і країною другої половини 

XX століття. Джерела ідей управління суспільством і країною. Історичний 

розвиток теорії та школи управління суспільством. Закордонний досвід 

управління державою і суспільством. Японський варіант людських стосунків. 

Соціально-інженерний та гуманітарний підходи. Концепція раціонального 

вибору. Публічне управління в контексті неокласичної теорії. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні теорії та школи управління суспільством і країною. 

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]. 
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Тема 3 Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної 

сфер 

Взаємозв'язок економічної науки, соціології та політології. 

Співвідношення економіки та політичної економії. Особливості поведінки 

людей в економічній та політичній сферах.  

Соціальна сфера: публічне адміністрування та людина; публічне 

адміністрування та колектив; публічне адміністрування та суспільство. Дія 

ринкових принципів у політичній сфері. Публічна сфера і публічна політика. 

Питання для самоперевірки 

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]. 

 

Тема 4 Громадянське суспільство як суб'єкт формування цілей 

публічного адміністрування 

Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства. 

Сутнісні характеристики громадянського суспільства. Громадянське 

суспільство як сфера формування єдиного комплексу цінностей та відносин. 

Автономність і органічна єдність громадянського суспільства та держави. 

Громадянське суспільство в Україні та за кордоном.  

Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні. 

Чинники, які визначають побудову структури адміністративної системи. 

Елементи організаційної структури державного управління. Організаційна 

структура публічного органу. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні характеристики громадянського суспільства. 

2. Громадянське суспільство як сфера формування єдиного комплексу 

цінностей і відносин. 
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3. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні. 

4. Охарактеризуйте організаційну структуру публічного органу. 

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

 

Тема 5 Публічне адміністрування та влада  

Феномен влади. Публічна влада та публічне адміністрування. Влада як 

основний засіб публічного адміністрування. Механізм взаємодії влади та 

публічного адміністрування. Держава як суб'єкт політичної влади. Економічна 

влада.  

Взаємозв'язок і взаємозалежність політичної та економічної влади. Лобізм. 

Сучасний досвід організації публічної влади у зарубіжних країнах. 

Взаємозв’язок публічної влади та публічного адміністрування.  

Конституційні засади співвідношення законодавчої та виконавчої гілок 

державної влади в Україні. Загальна характеристика системи органів 

виконавчої влади України, класифікація структурних підрозділів. Склад 

законодавчої, виконавчої та судової влади. 

Питання для самоперевірки 

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]. 

 

Тема 6 Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада  

Поняття муніципальної публічної влади і місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування – демократична основа управління в державі. Основні 

фактори формування місцевого самоврядування. Сфери управління та 

компетенції місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі органи 

місцевого самоврядування. Посадові особи місцевого самоврядування. 
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Інститути безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні. Вибори 

органів місцевого самоврядування. Актуальні проблеми розвитку місцевого 

самоврядування в Україні.  

Співвідношення державного управління та місцевого самоврядування: 

концептуальний підхід. Суспільно-географічне макрорайонування і 

адміністративно-територіальний устрій України. Зміст, місце і роль 

регіонального управління у загальній системі державного управління. 

Питання для самоперевірки 

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]. 

 

Тема 7 Закони та принципи публічного адміністрування  

Управління суспільством – головне призначення публічного 

адміністрування. Загальний закон соціального управління – залежність 

управляючого впливу від стану системи та зовнішнього середовища. Закон 

необхідності посилення регулювання та управління суспільними процесами. 

Закон розмежування центрів влади та управління.  

Закон централізації та децентралізації влади. Закон системності організації 

та саморозвитку системи публічного адміністрування. Загальносистемні 

методологічні принципи публічного адміністрування. Закон залежності 

управляючого впливу від стану системи та зовнішнього середовища. Закон 

пропорційності суб’єкта і об’єкта досліджень. Закон співвідношення керуючої 

та керованої систем. 

Принципи публічного адміністрування: адміністративно-правові, 

системно-цільові, системно-функціональні, системно-організаційні, адаптивні. 
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Питання для самоперевірки 

1. Загальний закон соціального управління – залежність управляючого 

впливу від стану системи та зовнішнього середовища. 

2. Закон централізації та децентралізації влади. 

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]. 

 

Тема 8 Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень  

Управління як визначальна функція публічного адміністрування. 

Управлінське рішення як наукова категорія. Пріоритетність політичного вибору 

цінностей та цілей. Визначення цінностей та цілей – визначальна ланка 

прийняття рішень.  

Роль конкуренції в процесі прийняття рішень. Взаємовідношення суб'єкта 

та об'єкта прийняття рішень. Послідовність етапів прийняття рішень. Динаміка 

виконання рішень. Публічно-управлінські трансформаційні процеси. Поняття 

процесу прийняття управлінських рішень. Управлінські рішення в публічному 

адмініструванні. Конкуренція в процесі прийняття управлінських рішень. 

Суб'єкт, об'єкт та етапи прийняття рішень в публічному адмініструванні. 

Питання для самоперевірки 

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]. 
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Тема 9 Цінності та «дерево цілей» публічного адміністрування  

Цінності та цілі суспільства і держави. Формування «дерева цілей». 

Юридичне забезпечення цілей публічного адміністрування. Фактори, що 

визначають складність інституту публічного адміністрування. Нові тенденції в 

системі публічного адміністрування.  

Особливості застосування системного підходу, теорії соціальної 

самоорганізації у публічному адмініструванні. Інформаційне та комунікаційне 

забезпечення публічного адміністрування. Зв’язки з громадськістю як 

комунікативна складова гармонізації відносин держави та особи. 

Питання для самоперевірки 

1. Формування «дерева цілей». 

2. Інформаційно-комунікаційне забезпечення публічного адміністрування. 

3. Цінності та цілі суспільства і держави. 

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

 

Тема 10 Механізми, органи, методи та стилі публічного 

адміністрування 

Структура механізму та органів публічного адміністрування. Проблеми 

вибору найкращої форми правління. Методи публічного адміністрування. 

Застосування демократичних методів. Стиль публічного адміністрування. 

Органи публічного адміністрування. Методи і стилі публічного 

адміністрування.  

Апарат публічного управління: понятійно-термінологічна характеристика 

організації та діяльності. Апарат державного управління. Чинники, які 

визначають побудову структури адміністративної системи. Елементи 

організаційної структури державного управління. Структури адміністративних 

апаратів в умовах демократії. Складові адміністративних апаратів 

демократичних держав. 

Питання для самоперевірки 

1. Проблеми вибору найкращої форми правління. 



 16 

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]. 

 

Тема 11 Бюрократія в системі публічного адміністрування 

Бюрократія як наукова категорія. Теорія бюрократії М. Вебера. Сучасні 

підходи в оцінюванні бюрократії. Основні ознаки та атрибути бюрократії. 

Політизація вищого чиновництва. Публічна служба. Загальні структурні 

особливості адміністративних апаратів демократичних держав. Правові засади 

публічного адміністрування. Передбачуваність публічного адміністрування. 

Відкритість і прозорість публічного адміністрування. Особливості зв’язків між 

громадянами та державою за умов демократії та панування бюрократії. 

Сучасний досвід організації виконавчої влади у зарубіжних країнах.  

Питання для самоперевірки 

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]. 

 

Тема 12 Антикорупційна діяльність у сфері публічного 

адміністрування 

Поняття корупції та корупційних дій. Нормативно-правова база 

антикорупційної діяльності. Зони «підвищеного» ризику проявів корупції. 

Чинники запобігання проявам корупції: політичний, нормативно-правовий, 

організаційний, економічний, кадровий, морально-психологічний. Проблеми 

європеїзації публічного адміністрування в Україні. Державні комітети 
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(державні служби) України: статус, функції. Інститут державної служби: 

поняття і зміст. Законодавче регулювання державної служби. 

Особливості та принципи державної служби як соціального інституту. 

Антимонопольний комітет України. 

Питання для самоперевірки 

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]. 

 

Тема 13 Результативність та ефективність публічного адміністрування 

Поняття результативності та ефективності публічного адміністрування. 

Вимір продуктивності, результативності та ефективності публічного 

адміністрування. Критерії результативності та ефективності публічного 

адміністрування. Чинники підвищення ефективності публічного 

адміністрування. Контрактна система та неокорпоративізм. 

Питання для самоперевірки 

1. Поняття результативності та ефективності публічного адміністрування. 

2. Критерії та чинники 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]. 

 

Тема 14 Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері  

Формування підходів до соціальної політики. Держава як гарант соціальної 

спрямованості ринкової економіки. Основні види соціальної допомоги держави. 

Зростання ролі позаекономічних чинників. Публічне адміністрування у сфері 
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науки, культури та мистецтва. Принципи оцінювання ефективності реалізації 

соціальної політики. 

Теорія соціальних мереж та можливості її застосування у публічному 

адмініструванні. Соціальний характер державної служби. Система 

професійного навчання публічних службовців. Публічне адміністрування галузі 

охорони здоров’я. Публічне адміністрування сфери науки, освіти та культури. 

Публічне адміністрування сфери фізичної культури, спорту та туризму. 

Питання для самоперевірки 

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]. 

 

Тема 15 Публічне адміністрування та економіка 

Основні напрями формування та розвитку сучасної економічної системи. 

Основні ознаки ринкової соціально орієнтованої економіки. Від економіки 

індустріального типу до постіндустріальної економіки. Основні характеристики 

сучасної економічної системи. Основні напрями державного регулювання 

економіки. Керуюча система в період криз і спадів. Публічне адміністрування 

сфери економіки. 

Публічне адміністрування сфери промисловості та фінансів; 

підприємницької діяльності. Реформування організаційної структури 

публічного адміністрування в Україні. Проблеми становлення електронного 

уряду і електронного врядування в Україні. 

Питання для самоперевірки 

1. Основні характеристики сучасної економічної системи. 

2. Публічне адміністрування промисловості та фінансів; підприємницької 

діяльності. 
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3. Проблеми становлення електронного уряду й електронного врядування в 

Україні. 

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

 

Тема 16 Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері 

економіки 

Загальна характеристика взаємовідносин суспільства та економіки. 

Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької діяльності. Нові 

тенденції у взаємовідносинах суспільства та бізнесу. Антимонопольна 

діяльність. Забезпечення цивілізованих засад конкуренції. Механізми взаємодії 

суспільства та економіки.  

Функції публічного адміністрування у сфері економіки. Державна 

підтримка підприємницької діяльності. Управління власністю в умовах 

демократичної, правової держави. Законодавче та нормативно-правове 

забезпечення конкурентного середовища. Взаємодія суспільства та економіки. 

Питання для самоперевірки 

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]. 

 

Тема 17 Корпоративна влада та публічне адміністрування в 

добровільних об'єднаннях  

Поняття та види добровільних об'єднань. Загальні принципи управління в 

добровільних об'єднаннях. Управління в громадських об'єднаннях. Управління 

в суспільно-господарських об'єднаннях. Управління в господарських 

товариствах, що мають на меті отримання прибутку. Управління в релігійних 

об'єднаннях. Характеристики та форми реалізації публічно-приватного 

партнерства. Особливості застосування механізму публічно-приватного 
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партнерства в окремих секторах економіки зарубіжних країн. Публічне 

адміністрування в добровільних об'єднаннях. Співпраця органів державної 

влади з неурядовими організаціями. 

Питання для самоперевірки 

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]. 

 

Тема 18 Відповідальність у публічному адмініструванні 

Правопорушення та відповідальність. Відповідальність недержавних 

організацій, органів і осіб, які не перебувають на державній службі чи службі в 

органах місцевого самоврядування, за правопорушення у сфері публічного 

адміністрування. Правопорушення та відповідальність при здійсненні 

міжнародної публічної діяльності. Адміністративно-правові режими. 

Конституційні основи забезпечення законності та дисципліни в публічному 

адмініструванні. Парламентський контроль. Президентський контроль. 

Урядовий контроль. Судовий контроль. Контроль з боку центральних органів 

виконавчої влади. Контроль з боку місцевих органів виконавчої влади. 

Контрольно-наглядові повноваження державних інспекцій. Контроль з боку 

органів місцевого самоврядування. Громадський контроль. Нагляд прокуратури 

як спосіб забезпечення законності у публічному адмініструванні. 

Адміністративний нагляд міліції як спосіб забезпечення законності у 

публічному адмініструванні. 

Питання для самоперевірки 

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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3 ТЕСТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»  

 

1. Відповідно до Закону України «Про державну службу», публічна 

служба – це: 

а) діяльність у державних установах або організаціях; 

б) професійна діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах 

та їхньому апараті; 

в) професійна розумова діяльність в органах державної виконавчої влади, 

на підприємствах і в державних установах; 

г) діяльність у політичних партіях, громадських організаціях, інших 

недержавних структурах. 

2. Відповідно до Закону України «Про державну службу» публічна 

служба ґрунтується на таких принципах: 

а) пріоритету прав людини і громадянина; 

б) служіння територіальній громаді; 

в) служіння народу України, демократизму і законності; 

г) персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і 

дисципліни; 

д) урахування місцевих та державних інтересів; 

е) гуманізму і соціальної справедливості;  

ж) професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості 

справі;  

и) дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і 

регіонального самоврядування, дотримання прав підприємств, установ і 

організацій, об'єднань громадян.  

3. Відповідно до Закону України «Про державну службу» посадовими 

особами є: 

а) державні службовці, які обіймають посади І–VІІ категорій; 
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б) державні службовці, які мають у своєму підпорядкуванні інших 

працівників; 

в) державні службовці, які є представниками влади; 

г) керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, 

інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами 

покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих 

функцій; 

д) державні службовці, які мають право здійснювати деякі владні 

повноваження і видавати нормативні акти. 

4. До публічних службовців належать: 

а) особи, які обіймають посади в державних органах та їх апараті;  

б) особи, які обіймають посади на приватних підприємствах; 

в) особи, які обіймають посади на державних підприємствах. 

5. Визначте права, які характеризують службовий статус публічних 

службовців: 

а) право вільно обирати та бути обраним до органів державної влади й 

органів місцевого самоврядування; 

б) право на службову кар’єру; 

в) на соціальний і правовий захист; 

г) право вимагати службового розслідування з метою зняття 

безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри. 

6. Законом України «Про державну службу» встановлено: 

а) 7 категорій посад публічних службовців і 15 рангів; 

б) 6 категорій посад публічних службовців і 12 рангів; 

в) 10 категорій посад публічних службовців і 15 рангів; 

г) свій варіант: __ категорій посад державних службовців і ___ рангів. 

7. Кадрова політика у сфері публічної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування – це:  

а) стратегія, політичний курс щодо роботи з кадрами на 

загальнодержавному рівні; 
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б) державна стратегія формування, розвитку та раціонального 

використання кадрів працівників органів державної влади та місцевого 

самоврядування; 

в) діяльність суб’єктів державної кадрової політики, органів управління 

та кадрових служб підприємств, установ, організацій, спрямована на 

забезпечення реалізації принципів, цілей і завдань держави. 

8. Державна політика в сфері публічної служби визначається: 

а) Кабінетом Міністрів України; 

б) Верховною Радою України; 

в) Головним управлінням державної служби; 

г) Координаційною радою з питань державної служби. 

9. Державна політика зумовлена: 

а) відповіддю на суспільні вимоги або вимоги дії/ бездії щодо суспільних 

проблем; 

б) бажаними діями державних чи приватних інституцій стосовно питань 

стратегічного розвитку суспільства у сфері захисту прав людини; 

в) рішенням уряду з конкретних питань, спрямованих на поповнення 

державного бюджету. 

10. Державна політика має бути: 

а) асоціальною, нелегітимною, девіантною; 

б) законною і легітимною зі зворотним зв’язком; 

в) законною, силовою, без зворотного зв’язку. 

11. Результатом аналізу державної політики є:  

а) пропаганда і роз’яснення громадськості процесу ухвалення рішень у 

політиці; 

б) порада щодо альтернативи політики; 

в) оцінка ефективності діяльності уряду; 

г) державно-управлінське рішення. 

12. Фундаментальні цілі державної політики фіксуються у таких 

спеціальних документах: 
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а) регламент діяльності Кабінету Міністрів України; 

б) Конституція чи відповідний закон; 

в) закон про адміністративну процедуру. 

13. Відмітьте п’ять універсальних критеріїв порівняння альтернатив 

політики: 

а) результативність; 

б) розвиток цивілізації; 

в) ефективність; 

г) збитковість для громади; 

д) справедливість; 

е) відповідність географічним умовам; 

ж) політична здійсненність; 

и) квазіекспериментальність;  

к) адміністративна здійсненність. 

14. Держава є суб’єктом наступних видів контролю: 

а) парламентського; 

б) податкового; 

в) судового; 

г) громадського; 

д) бюджетного. 

15. Суб’єктами державного контролю за органами виконавчої влади 

в Україні є: 

а) Верховна Рада України; 

б) комерційні банки; 

в) Рахункова палата України; 

г) органи судової влади; 

д) аудиторські фірми. 

16. До органів державного фінансового контролю спеціальної 

компетенції належать: 

а) Кабінет Міністрів України; 
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б) Державна контрольно-ревізійна служба України; 

в) Рахункова палата України; 

г) Верховний Суд України; 

д) Верховна Рада України. 

17. У якій послідовності відбувається процес контролю (перевірки), 

який здійснюється органами державного фінансового контролю: 

а) планування перевірки; 

б) підготовка звіту за результатами перевірки; 

в) попереднє вивчення предмета перевірки; 

г) складання акта перевірки; 

д) складання програми перевірки; 

е) проведення перевірки; 

ж) оприлюднення інформації. 

18. Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав 

та свобод громадянина здійснює: 

а) Уповноважений Верховної Ради з прав людини;  

б) Голова Верховної Ради України;  

в) Секретаріат Верховної Ради;  

г) Перший заступник Голови Верховної Ради України.  

19. Відповідно до Конституції України державне управління 

здійснюється на принципах: 

а) гуманізму; 

б) відповідальності органів виконавчої влади за доручену справу перед 

людиною і державою;  

в) верховенства права;  

г) децентралізації; 

д) законності;  

е) участі громадян та їх об'єднань в управлінні; 

ж) рівноправності громадян в управлінні; 

и) гласності. 
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20. До загальних функцій державного управління належать: 

а) юридично-судові; 

б) адміністративно-політичні; 

в) економічні; 

г) стратегічне планування; 

д) соціальні; 

е) культурно-освітні. 

21. До методів публічного управління належать: 

а) організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи; 

б) юридично-судові методи; 

в) економічні методи; 

г) правові методи; 

д) соціально-психологічні методи; 

е) корпоративні методи; 

22. Державна політика в сфері публічної служби визначається: 

а) Кабінетом Міністрів України; 

б) Верховною Радою України; 

в) Головним управлінням державної служби; 

г) Координаційною радою з питань державної служби; 

д) власний варіант. 

23. Органом управління публічною службою в державних органах є: 

а) Міністерство праці та соціальної політики України; 

б) Координаційна рада з питань державної служби; 

в) Головне управління державної служби України; 

г) Кабінет Міністрів України; 

д) власний варіант. 

24. До обов’язків публічних службовців належать: 

а) недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина; 

б) надання інформації громадянам про роботу державного органу, у 

якому працює державний службовець; 
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в) додержання Конституції України. 

25. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи публічні 

службовці зобов’язані з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі 

дні: 

а) за розпорядженням керівника органу; 

б) за розпорядженням керівника органу і за згодою державного 

службовця. 

в) власний варіант. 

26. Визначте права, які характеризують службовий статус публічних 

службовців: 

а) право вільно обирати та бути обраним до органів державної влади й 

органів місцевого самоврядування; 

б) право на службову кар’єру; 

в) на соціальний і правовий захист; 

г) право вимагати службового розслідування для зняття безпідставних, на 

думку службовця, звинувачень або підозри. 

27. Публічні службовці підвищують кваліфікацію один раз на: 

а) 3 роки; 

б) 5 років; 

в) 7 років. 

28. Обмеження, пов’язані з проходженням публічної служби, 

передбачають: 

а) можливість самостійно або через представника входити до складу 

керівних органів підприємств, господарських товариств, організацій, 

кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність; 

б) заборону членства в політичних партіях і рухах; 

в) можливість брати участь у страйках і вчиняти інші дії, що 

перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу. 

29. Відповідно до Закону України “Про державну службу” 

посадовими особами є: 
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а) державні службовці, які обіймають посади І–VІІ категорій; 

б) державні службовці, які мають у своєму підпорядкуванні інших 

працівників; 

в) державні службовці, які є представниками влади; 

г) керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, 

інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами 

покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих 

функцій; 

д) державні службовці, які мають право здійснювати деякі владні 

повноваження і видавати нормативні акти. 

30. Право на публічну службу мають громадяни України, які: 

а) отримали відповідну освіту і професійну підготовку; 

б) пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір; 

в) пройшли процедуру, передбачену чинним законодавством; 

г) за віком не молодше 18 років. 

31. Законом України «Про державну службу» регулюється правовий 

статус: 

а) посадових осіб місцевого самоврядування; 

б) Голови Верховної  Ради України; 

в) голови обласної державної адміністрації. 

32. До обов’язків публічних службовців належать: 

а) недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина; 

б) надання інформації громадянам про роботу державного органу, у 

якому працює державний службовець; 

в) додержання Конституції України. 

33. До основних прав публічних службовців належать: 

а) право брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх 

повноважень рішень; 

б) право одержувати будь-яку інформацію від підприємств, установ і 

організацій; 
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в) право на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

34. Службове розслідування може бути ініційоване: 

а) на вимогу державного службовця; 

б) на вимогу керівника державного органу, у якому працює цей 

службовець; 

в) обидві відповіді правильні. 

35. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи публічні 

службовці зобов’язані з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі 

дні: 

а) за розпорядженням керівника органу; 

б) за розпорядженням керівника органу і за згодою державного 

службовця; 

в) інше. 

36. За вчинення корупційних правопорушень особи, уповноважені на 

виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, несуть 

відповідальність: 

а) адміністративну; 

б) матеріальну; 

в) дисциплінарну; 

г) цивільно-правову; 

д) кримінальну. 

37. Адміністративне стягнення за корупційні діяння або інші 

правопорушення, пов'язані з корупцією, може бути накладено не пізніше 

ніж через:  

а) два місяці з дня вчинення правопорушення; 

б) шість місяців з дня вчинення правопорушення; 

в) десять місяців з дня вчинення правопорушення.  

38. Якими органами, що ведуть боротьбу з корупцією, складається 

протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, 

пов'язаного з корупцією: 
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а) відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, 

податкової міліції, Служби безпеки України; 

б) відповідними підрозділами органів Прокуратури України, Військової 

служби правопорядку в Збройних силах України; 

в) інше. 

39. За кожне порушення трудової дисципліни до публічного 

службовця може бути застосоване: 

а) лише одне дисциплінарне стягнення; 

б) декілька дисциплінарних стягнень;  

в) інше. 

40. Правила внутрішнього трудового розпорядку в органі управління 

затверджуються: 

а) керівником органу управління; 

б) трудовим колективом; 

в) керівником органу управління та профспілковим органом.  

41. Дисциплінарні стягнення до голів районних державних 

адміністрацій мають право застосовувати: 

а) голови обласних державних адміністрацій; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Президент України; 

г) керівники центральних органів виконавчої влади.  

42. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення від порушника 

трудової (службової) дисципліни: 

а) обов’язково вимагається письмове пояснення; 

б) пояснення може бути отримано як у письмовій, так і в усній формі; 

в) пояснення проступку не вимагається.  

43. За шкоду, заподіяну органу управління при виконанні службових 

обов’язків, службовці, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну 

відповідальність: 



 31 

а) у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середньомісячного 

заробітку; 

б) у повному розмірі заподіяної шкоди.  

в) інше. 

44. До закінчення одного року (достроково) дисциплінарне стягнення 

може бути знято, якщо: 

а) службовець не допустив нового порушення трудової дисципліни; 

б) службовець працював сумлінно; 

в) службовець виявив дисциплінованість і сумлінність у виконанні 

службових обов'язків. 

45. Згідно з чинним законодавством, корупція – це: 

а) діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 

спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для 

одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг; 

б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, 

кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості з використанням 

при цьому переваг, не передбачених чинним законодавством; 

в) сприяння, використовуючи своє службове становище, фізичним чи 

юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а також в 

отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів або пільг з метою незаконного 

одержання за це матеріальних благ, пільг або інших переваг. 

46. Прийняті внаслідок корупційних правопорушень неправомірні 

нормативно-правові акти та рішення підлягають:  

а) скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженими на 

прийняття чи скасування відповідних актів та рішень;  

б) доопрацюванню (переробці);  

в) розгляду в судовому порядку для визнання їх незаконними. 

47. Керівники у разі виявлення чи отримання інформації про 

вчинення підлеглим корупційного правопорушення зобов'язані:  

а) притягнути підлеглого до матеріальної відповідальності;  
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б) повідомити про це засоби масової інформації; 

в) вжити заходів до припинення такого діяння та негайно повідомити про 

їх вчинення органи, які ведуть боротьбу з корупцією. 

48. Контроль за виконанням законів у боротьбі з корупцією 

здійснюється: 

а) Прем'єр-міністром України;  

б) Конституційним Судом України; 

в) Верховною Радою України;  

г) Комітетом з питань боротьби з організованою злочинністю і 

корупцією; 

д) Генеральним Прокурором України та підпорядкованими йому 

прокурорами. 

49. За вчинення корупційних правопорушень особи, уповноважені на 

виконання функцій держави, несуть відповідальність: 

а) адміністративну; 

б) матеріальну; 

в) дисциплінарну; 

г) цивільно-правову; 

д) кримінальну. 

50. Закріплення актами держави та застосування примусу з боку 

держави є характерними ознаками для відповідальності: 

a) політичної; 

б) юридичної; 

в) моральної. 
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4 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ 

 

Загальні положення 

Студент має вибрати тему реферату за порядковим номером у журналі 

групи. Теми надані нижче. 

Цілі реферату 

Цілями реферату є формування: 

– понятійно-аналітичного рівня знань; 

– загальнокультурного рівня студентів; 

– уміння аналізувати різноманітні суспільно-політичні та культурні явища 

сучасності, висловлювати своє ставлення до них; 

– методів ведення обґрунтованої полеміки; 

– умінь аналізувати, систематизувати, класифікувати та узагальнювати 

суттєву наукову інформацію; 

– техніки публічного оприлюднення (доповіді) результатів аналітичних 

оглядів джерел інформації. 

Організація виконання реферату 

Реферат виконується студентом самостійно, але з консультаціями 

викладача. 

Захист реферату здійснюється в процесі презентації його основних 

положень на семінарі або при співбесіді з викладачем. 

Відповідальність за організацію підготовки рефератів несе кафедра, що 

зобов'язана створити відповідні умови для їх виконання та захисту, методичне 

та інформаційне забезпечення. 

Студент при виконанні реферату повинен: 

– вибрати й узгодити з викладачем тему; 

– отримати завдання; 

– самостійно підготувати реферат, спираючись на методично-інформаційне 

забезпечення; 

– відвідувати консультації; 
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– сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки 

керівника; 

– подати реферат на перевірку керівнику; 

– презентувати основні положення реферату на семінарі. 

Структура реферату 

Вступна частина: 

– титульна сторінка; 

– зміст;  

– вступ.  

Основна частина: 

– розділи реферату; 

– висновки; 

– перелік посилань.  

Додатки 

Вимоги до складових реферату 

Титульна сторінка виконується відповідно до зразка, що поданий у 

додатку А. 

Зміст розташовують з нової сторінки. До змісту включають: послідовно 

перелічені назви всіх розділів та підрозділів, перелік посилань, додатки тощо і 

номери сторінок, які містять початок матеріалу. Зміст складають, якщо реферат 

містить не менше ніж два розділи або один розділ і додаток. 

Вступ розташовують з нової сторінки. Вступ містить обґрунтування 

практичної і теоретичної актуальності проблеми, призначеної для вивчення. У 

вступі необхідно сформулювати основне питання дослідження та цілі й 

завдання, які випливають з нього. Також доцільно подати термінологічні 

особливості реферату. 

Основні розділи. У рекомендаціях щодо підготовки та написання розділів 

визначають етапи роботи над рефератом і викладають зміст та обсяг кожного 

етапу: 

– пошук джерел інформації на вибрану тему; 



 35 

– складання плану реферату; 

– опрацювання джерел інформації; 

– написання реферату. 

Пошук джерел інформації. Пошук матеріалу варто починати із загального 

ознайомлення з темою шляхом перегляду відповідного розділу підручника. Далі 

необхідно уважно проглянути рекомендовані джерела. З використанням 

предметних і алфавітних каталогів бібліотек, бібліографічних довідників та 

електронних ресурсів підібрати додаткову інформацію щодо проблематики 

реферату. До реферування варто залучати першоджерела. 

Деякі електронні каталоги інформаційних ресурсів: 

– Національна бібліотека України імені Вернадського – 

http://www.nbuv.gov.ua/; 

– Наукова бібліотека НаУКМА – http://www.library.ukma.kiev.ua/; 

– Психологічна бібліотека – http://psylib.kiev.ua/; 

– Каталог безкоштовних бібліотек мережі – http://allbest.ru/libraries.htm; 

– Національна парламентська бібліотека України  – http://nplu.kiev.ua/; 

– Енциклопедія – http://www.e-atlas.com.ua/; 

– Електронна бібліотека – http://www.geocities.com/ukrexlibris/; 

– Українська історична бібліотека – http://www.ukrhistory.narod.ru/; 

– Форекс - Київська електронна бібліотека – http://forex-kiev.narod.ru/; 

– Библиографическая справка – http://ukrlib.chat.ru/; 

– Электронная научная библиотека – http://www.monev.ukxbiz.net/; 

– Бібліотека «Світ книг» – http://bookworld.com,ua/; 

– Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) 

– http://fuji.viniti.msk.su/; 

– Российская национальная библиотека – http://www,nlr.ru:8101/; 

– Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

(ГПНТБ России) – http://www.gpntb.ra/win/search/; 

– Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова – http://uwh.lib.msu.su/: 

– Российская государственная библиотека по искусству – 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.ukma.kiev.ua/
http://psylib.kiev.ua/
http://allbest.ru/libraries.htm
http://nplu.ki/
http://www.e-atlas.com.ua/
http://www.geocities.com/ukrexlibris/
http://www.ukrhistory.narod.ru/
http://forex-kiev.narod.ru/
http://ukrlib.chat.ru/
http://www.monev.ukxbiz.net/
http://bookworld.com,ua/
http://fuji.viniti.msk.su/
http://www,nlr.ru:8101/
http://www.gpntb.ra/win/search/
http://uwh.lib.msu.su/
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http://www.artlib.ru/; 

– Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного 

университета – http://www.lib.pu.ru/rus/catalogs/index.jsp. 

Складання плану реферату. На основі одержаних уявлень про стан 

питання складається попередній план реферату, який бажано узгодити з 

викладачем та остаточно визначити джерела інформації для реферування. План 

реферату уточнюється протягом усього терміну роботи над рефератом. 

Остаточний варіант трансформується у зміст реферату. 

Опрацювання джерел інформації. Зміст реферату повинен відповідати 

вибраній темі (тим аспектам проблеми, що містяться у назві теми). 

Відібрана література уважно вивчається з обов'язковим цитуванням 

ключових моментів і принципових положень. Тези джерел доцільно виписувати 

окремо з кожного питання плану реферату. Важливо також визначити 

методики, які використовують автори джерел для розв'язання проблеми. 

Особливу увагу необхідно приділити об'єктивності оцінки аналізованих точок 

зору. На цьому етапі виділяють довідково-інформаційний апарат, подаючи 

бібліографічний опис джерела. 

Ефективним видом записів є конспектування – стислий виклад змісту 

прочитаного, що забезпечує повноту відображення змісту джерел інформації.  

Способи конспектування: 

– текстуальний, що являє собою виклад змісту словами автора, тобто 

дослівне виписування цитат з досліджуваного тексту; 

– вільний, що є коротким викладом прочитаного своїми словами; 

– комбінований, складання якого вимагає вдумливого читання, творчого 

підходу до викладу змісту прочитаного, щоб вибрати необхідні цитати, а 

решту тексту викласти своїми словами, передаючи його точний зміст у 

короткій формі. 

При роботі з джерелом інформації можуть виникнути власні думки, 

узагальнення, доповнення, запитання, які необхідно включати в конспект з 

відповідною позначкою. 

http://www.artlib.ru/
http://www.lib.pu.ru/rus/catalogs/index.jsp
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Написання реферату. Розділи реферату повинні бути об'єднані загальною 

метою, органічно пов'язані між собою. При написанні тексту доцільно 

опрацювати специфічні терміни, використовуючи спеціальні словники. У тексті 

реферату необхідно вживати терміни, властиві даній науці, уникаючи незвичних 

понять і символів, складних граматичних зворотів. 

Основна вимога до тексту – структурованість, лаконізм і логічна 

послідовність викладення матеріалу, ясність та чіткість мови, відсутність 

складних зворотів і граматичних помилок. 

Доцільно включати до реферату схеми й таблиці, якщо вони допомагають 

розкрити основний зміст проблеми та скорочують обсяг реферату. 

Висновки. У висновках подаються підсумки щодо розв’язання завдань, 

сформульованих у вступі. Тобто подається самооцінка ступеня досягнення 

мети. Висновки мають відповідати поставленим завданням. 

Перелік посилань (перелік джерел, на які є посилання в основній частині), 

наводять з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у 

порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті реферату. Порядкові номери 

описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання). За необхідності 

джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять в окремому переліку 

посилань у кінці додатку. 

Додатки. У додатках подають матеріал, який є необхідним для повноти 

реферату і не може бути розміщений в основній частині через великий обсяг 

(додаткові ілюстрації або таблиці, додатковий перелік джерел, що може 

викликати інтерес). 

Список літератури 

Подається перелік джерел інформації, що рекомендовані для підготовки 

реферату. 

Оцінювання реферату 

Вимоги до реферату, які мають забезпечити максимальну оцінку: 

– відповідність змісту реферату вибраній темі;  

– творчий підхід до розгляду проблеми; 
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– залучення до аналізу першоджерел; 

– якість джерельної бази; 

– структурованість матеріалу, лаконізм і логічна послідовність викладу 

матеріалу, ясність і чіткість мови, відсутність складних зворотів та граматичних 

помилок; 

– повнота відображення змісту джерел інформації; 

– відповідність висновків автора завданню реферату; 

– об'єктивність в оцінюванні аналізованих точок зору;  

– якість оформлення; 

– самостійність виконання (діагностується при захисті реферату).  

Якість виконання реферату оцінюється коефіцієнтом засвоєння: Кз – 

відношення правильно виконаних вимог до загального. Оцінка досягнення мети 

реферату – експертна. 

Оцінювання рівня реферату здійснюється за допомогою коефіцієнта 

засвоєння: 

Кз = N / P, 

де    N – правильно виконані істотні операції розв’язання (відповіді);  

Р – загальна кількість визначених істотних операцій еталону розв’язання 

(відповіді). 

Критеріями визначення оцінок є: 

«Відмінно» – Кз > 0,9; 

«Добре» – Кз = 0,8...0,9; 

«Задовільно» – Кз = 0,7...0,8; 

«Незадовільно» – Кз < 0,7. 
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Теми рефератів 

1. Теорії та школи управління суспільством і державою. 

2. Соціальна сфера: публічне адміністрування та людина; публічне 

адміністрування та колектив; публічне адміністрування та суспільство. 

3. Громадянське суспільство як суб'єкт формування цілей публічного 

адміністрування.  

4. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні. 

5. Публічне управління в контексті неокласичної теорії. 

6. Публічне адміністрування та влада.  

7. Механізм взаємодії влади та публічного адміністрування. 

8. Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада.  

9. Закони та принципи публічного адміністрування.  

10. Загальносистемні методологічні принципи публічного 

адміністрування. 

11. Публічне адміністрування – системне суспільне явище. 

12. Інституційні зміни як рушійна сила розвитку наукової парадигми 

публічного адміністрування. 

13. Публічне адміністрування як галузь професійної діяльності, 

академічної підготовки, наукових досліджень. 

14. Системні характеристики публічного адміністрування. 

15. Особливості застосування системного підходу, теорії соціальної 

самоорганізації у публічному адмініструванні. 

16. Професійна підготовка державно-управлінських кадрів у контексті 

сучасних тенденцій. 

17. Теорія соціальних мереж та можливості її застосування у публічному 

адмініструванні. 

18. Труднощі та перспективи здійснення адміністративної реформи в 

Україні. 

19. Концептуальні засади розроблення державної політики: світовий 

досвід та вітчизняна практика. 
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20. Функції та організаційна структура публічного адміністрування. 

21. Правове регулювання державно-управлінських явищ. 

22. Публічне адміністрування сфери промисловості та фінансів; 

підприємницької діяльності. 

23. Публічне адміністрування галузі охорони здоров’я. 

24. Публічне адміністрування сфери науки, освіти та культури. 

25. Публічне адміністрування сфери фізичної культури, спорту та 

туризму. 

26. Публічне адміністрування сфери юстиції, оборони і безпеки України. 

27. Публічне адміністрування галузі закордонних справ. 

28. Публічне адміністрування галузі внутрішніх справ. 

29. Особливості організації та функціонування системи органів 

виконавчої влади України. 

30. Зарубіжний досвід організації та функціонування державної служби. 

 



 41 

5 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування.  

2. Основні теорії управління суспільством.  

3. Публічне адміністрування як системне явище. 

4. Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його 

еволюція. 

5. Основні теорії та школи управління суспільством і країною другої 

половини XX століття. 

6. Чинники впливу на публічне адміністрування. 

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

8. Атрибутивні та функціональні особливості публічної сфери в Україні. 

9. Функції публічної сфери. 

10. Теорії та школи управління суспільством і державою. 

11. Соціальна сфера: публічне адміністрування та людина; публічне 

адміністрування та колектив; публічне адміністрування та суспільство. 

12. Громадянське суспільство як суб'єкт формування цілей публічного 

адміністрування.  

13. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні. 

14. Публічне управління в контексті неокласичної теорії. 

15. Публічне адміністрування та влада.  

16. Механізм взаємодії влади та публічного адміністрування. 

17. Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада.  

18. Закони та принципи публічного адміністрування.  

19. Загальносистемні методологічні принципи публічного адміністрування. 

20. Дія ринкових принципів у політичній сфері. 

21. Взаємозв'язок і взаємозалежність політичної та економічної влади. 

Лобізм. 

22. Публічна сфера і публічна політика. 
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23. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень. 

24. Публічно-управлінські трансформаційні процеси. 

25. Нові моделі публічного адміністрування. 

26. Цінності та «дерево цілей» публічного адміністрування. Цінності та 

цілі суспільства і держави.  

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

28. Бюрократія в системі публічного адміністрування.  

29. Теорія бюрократії М.Вебера. Сучасні підходи в оцінюванні бюрократії. 

30. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування. 

31. Результативність та ефективність публічного адміністрування. 

32. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері.  

33. Публічне адміністрування та економіка.  

34. Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері економіки.  

35. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних 

об'єднаннях.  

36. Відповідальність у публічному адмініструванні.  

37. Публічне адміністрування – системне суспільне явище. 

38. Інституційні зміни як рушійна сила розвитку наукової парадигми 

публічного адміністрування. 

39. Публічне адміністрування як галузь професійної діяльності, 

академічної підготовки, наукових досліджень. 

40. Системні характеристики публічного адміністрування. 

41. Особливості застосування системного підходу, теорії соціальної 

самоорганізації у публічному адмініструванні. 

42. Професійна підготовка державно-управлінських кадрів у контексті 

сучасних тенденцій. 

43. Теорія соціальних мереж та можливості її застосування у публічному 

адмініструванні. 
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44. Труднощі та перспективи здійснення адміністративної реформи в 

Україні. 

45. Концептуальні засади розроблення державної політики: світовий досвід 

та вітчизняна практика. 

Модуль 2 

1. Функції та організаційна структура публічного адміністрування. 

2. Правове регулювання державно-управлінських явищ. 

3. Контроль у державному управлінні та основні методи оцінки 

ефективності публічного адміністрування. 

4. Система органів виконавчої влади в Україні. 

5. Система органів публічної влади. 

6. Класифікація органів публічної влади. 

7. Місцеве самоврядування та його особлива роль у публічному 

адмініструванні. 

8. Місцеві державні адміністрації в системі публічного адміністрування. 

9. Інститути безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні. 

10. Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

11. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування. 

12. Реформування структури публічного адміністрування в Україні. 

13. Внутрішня структура органів публічного адміністрування. 

14. Механізм публічного адміністрування.   

15. Інформаційне забезпечення публічного адміністрування. 

16. Зв’язки з громадськістю як комунікативна складова гармонізації 

відносин держави та особи. 

17. Проблеми становлення електронного уряду в Україні. 

18. Проблеми європеїзації публічного адміністрування в Україні. 

19. Публічна служба, її ознаки та основні принципи.  

20. Публічне адміністрування сфери економіки. 

21. Публічне адміністрування сфери промисловості та фінансів; 

підприємницької діяльності. 
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22. Публічне адміністрування галузі охорони здоров’я. 

23. Публічне адміністрування сфери науки, освіти та культури. 

24. Публічне адміністрування сфери фізичної культури, спорту та 

туризму. 

25. Публічне адміністрування сфери юстиції, оборони і безпеки України. 

26. Публічне адміністрування галузі закордонних справ. 

27. Публічне адміністрування галузі внутрішніх справ. 

28. Особливості організації та функціонування системи органів 

виконавчої влади України. 

29. Апарат державного управління. 

30. Загальна характеристика публічної служби. 

31. Види публічної служби. 

32. Державна служба як різновид публічної служби. 

33. Зарубіжний досвід організації та функціонування державної служби. 

34. Співвідношення державної та публічної служби в країнах 

Європейського Союзу та в Україні. 

35. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування. 

36. Система виборів в Україні. 

37. Особливості самоврядування на регіональному рівні. 

38. Порівняльний аналіз конституційно-правового змісту поняття 

«місцеве самоврядування». 

39. Методи діяльності органів місцевого самоврядування. 

40. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування: правові й функціональні аспекти. 

41. Напрями вдосконалення системи публічної адміністрації. 

42. «Електронне врядування» в системі місцевого самоврядування. 

43. Рівні реалізації моделі електронного уряду: 

44. Етапи розвитку системи електронного уряду 

45. Предметна сфера публічного адміністрування. 
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