
1. Назва модуля: Публічне управління та адміністрування 
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.2.09_8 
3.Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 8 
5. Обсяг модуля: - загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 36 (лекцій – 18, практичних занять – 18). 
6. Лектор: Король Інна Володимирівна 
7. Результати навчання:  
знати: предметну сферу та методологічну основу публічного адміністрування; 

перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування; технології та 
процедури формування цілей публічного адміністрування; закони, принципи та 
механізми публічного адміністрування; засади, механізми, органи, методи та стилі 
публічного адміністрування; основні засади публічного адміністрування в соціальній 
та економічній сферах; особливості відповідальності суб’єктів публічного 
адміністрування та правопорушень у цій сфері. 

вміти: підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), 
пропозиції, рекомендації, проекти для суб’єкта публічного адміністрування щодо 
визначення цілей і завдань та етапів управлінських рішень на основі системного 
аналізу суспільно–політичного та суспільно–економічного стану розвитку сфери 
управління, застосовуючи методики визначення певних показників; визначати 
технологію управління об’єктом публічної сфери, що є раціональною щодо 
досягнення поставленої мети; визначити процедури та основний зміст кожного етапу 
вироблення та впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, 
виконавців та вартості; вживати заходи із запровадження сучасних форм і методів 
діяльності суб’єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його 
функціональної та організаційної структури з урахуванням особливостей сучасних 
управлінських технологій; застосовувати методи та критерії оцінювання 
результативності та ефективності публічного адміністрування в умовах соціально–
економічних змін. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
          – пререквізити: бізнес-планування;  
          – кореквізити:  управління якістю. 
10. Зміст модуля:  

Предмет і методологічна основа теорії публічного адміністрування. 
Громадянське суспільство як суб'єкт формування цілей публічного адміністрування. 
Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада. Закони та принципи 
публічного адміністрування. Публічне адміністрування як процес опрацювання, 
прийняття та реалізації управлінських рішень. Механізми, органи, методи та стилі 
публічного адміністрування. Основні засади публічного адміністрування в економічній 
сфері. 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. Корпоративна 
влада та публічне адміністрування в добровільних об'єднаннях. 

11. Рекомендована література: 
1. Авер'янов В.Б. Державне управління: європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / В.Б. Авер'янов. - К.: Юстиніан, 2007. - 288 с. 
2. Василевська Т. Е. Особистісні виміри етики державного службовця: 

монографія / Т. Е.Василевська. - К.: НАДУ, 2008. - 336 с. 
3. Воронкова В.Г Менеджмент в держаних організаціях : навч. посіб. / В.Г. 

Воронкова. - К.: Професіонал, 2004. - 256 с. 
4. Державне управління : навч. посіб. / В.Я. Малиновський. - Луцьк, 2000.-558 с. 
5. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація : монографія / 



кол. авт; відп. ред. проф. Н.Р. Нижник. - К. : УАДУ при Президентові України, 
1997. - 448с. 

6. Державне управління та державна служба: словник-довідник / О.Ю. 
Оболенський. - К . :  КНЕУ, 2005. - 208 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання; 
–  Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання). 
14. Мова навчання: українська. 
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