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                                  Інформація про викладача 

Викладач ІВАНЮТА ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ, доктор наук державного управління,  

доцент, професор кафедри менеджменту, маркетингу та підприємництва. 

тел. - (097) 658-04-48 

сайт – http://vki.vin.ua/ua/wp-content/uploads/2022/11/2-IVANYUTA-Pavlo-

Vasyl%CA%B9ovych-03112022.pdf 

e-mail:  kafedra.managementvki@gmail.com 

                                 Опис навчальної дисципліни 

 
Обсяг 

Кредитів                                      - 120/4 

Лекцій                                           - 18 годин 

Практичних                                 - 18 години 

Самостійна робота студентів – 80 години 
Мова 

викладання 

українська 

  
Семестр / форма 

підсумкової 

атестації 

 
1 семестр / екзамен 

Політика 

академічної 

доброчесності 

https://drive.google.com/file/d/11WWuPPYioYwWi7QIE1Ctc9YqfLNIeVUN/view 

 
Короткий опис 

курсу 

Публічне адміністрування – дисципліна, що дозволяє оволодіти новими теоретичними 

знаннями з питань публічного адміністрування та набути практичні вміння й навички 

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

суб’єктами публічної сфери; формування компетенцій, необхідних для виконання 

функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного 

адміністрування, в тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування 

набули особливого значення.  

 

  

Мета та завдання 

курсу 

Мета навчальної дисципліни полягає у оволодінні теоретичними знаннями з питань 

публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування 

законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної 

сфери; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій 

та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного адміністрування, в 

тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування. 

 

Відповідно до мети визначаються основні завдання навчальної дисципліни: 

-вивчити теоретичні засади у сфері публічного адміністрування; 

-розвинути розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції; 

-засвоїти суть, закони, принципи і механізми публічного адміністрування в розвитку 

суспільства; 

-опанувати основи методології, технології та оволодіти методами формування, 
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моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та 

місцевому рівнях; 

-опанувати основи методології, технологіями та оволодіння методами формування, 

моніторингу та контролю управлінських рішень на рівні суб'єктів публічної сфери, з 

позицій загально-цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових 

здобутків; 

-сформувати вміння розробляти та впроваджувати заходи із забезпечення 

результативної та ефективної діяльності суб'єктів публічної сфери. 

  
 

Компетентності 

Загальні 

компетентності 

 

 

ЗК 4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

  
 

Спеціальні 

компетентності: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмні 

результати 

навчання: 

СК 1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей міжнародних 

стандартів. 

СК 3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 

менеджменту. 

СК 4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації. 

СК 5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління. 

СК 9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати 

ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

  
ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачених умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність. 

ПРН 8. Застосовувати спеціальне програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач управління організацією. 

ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організаціями 

(підрозділом). 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

Структура 

дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин Форми 

контролю денна форма Заочна форма 

усьо 

го 

у тому числі усього у тому числі 

л п ла

б 

інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Публічне адміністрування як системне явище в суспільстві 
Тема 1. Предмет і 

методологічна основа 

публічного 

адміністрування 

12 2 2   8 15 1 2   12 ОК, О, 

Д, СЛ,Т 

Тема 2. Публічна 

сфера – єдність 

економічної, 

соціальної та 

політичної сфер 

12 2 2   8 12     12 ОК, О, 

Д, Е, 

СЛ, 

П 

Тема 3. Громадянське 

суспільство у 

публічному 

адмініструванні 

12 2 2   8 15 1 2   12 ОК, О, 

Д, Е, 

СЛ, П 

Тема 4. Публічне 

адміністрування та 

муніципальна 

публічна влада 

12 2 2   8 15 1 2   12 ОК, О, 

Д, СЛ,Т 

Тема 5. Публічне 

адміністрування на 

період децентралізації 

в Україні 

12 2 2   8 12     12 ОК, О, 

Д, СЛ, П 

ПМК 2      2      МКР 

Разом за змістовим 

модулем 1 

62 10 10   40 71 3 6   60  

Змістовий модуль 2. Організаційні основи публічного адміністрування. Публічне 

адміністрування в економічній сфері 
Тема 6. Публічне 

адміністрування як 

процес вироблення, 

прийняття та 

виконання 

управлінських рішень 

14 2 2   10 12      ОК, О, 

Д,  СЛ, 

Т 

Тема 7. Цінності та 

«дерево цілей» 

публічного 

адміністрування 

14 2 2   10 12      ОК, О, 

Д, Е, 

СЛ, П 

Тема 8. Роль 

публічного 

адміністрування при 

здійсненні тендерних 

закупівель 

14 2 2   10 13 1     ОК, О, 

Д, СЛ, 

П, Т 

Тема 9. 

Результативність та 

ефективність 

публічного 

адміністрування 

14 2 2   10 10  2    ОК, О, 

Д, Е, 

СЛ, П 

ПМК 2      2      МКР 

Разом за змістовим 

модулем 2 

58 8 8   40 49       

Усього годин  120 18 18   80 120 4 8   104  

 

Підсумковий контроль                                 екзамен 
 



 

 

                                              Політика дисципліни 
Форми контролю  усне та письмове опитування - О; 

 дискусія, диспут - Д; 

 реферати, есе - Е; 

 ведення опорного конспекту – ОК; 

 складання термінологічного словника - СЛ; 

 презентації та виступи на наукових заходах – П; 

 тестування – Т; 

 модульна контрольна робота – МКР; 

 екзамен – ЕКЗ. 

  
Список 

рекомендованих 

джерел 
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Додаткова 
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Вид–во «Полтава», 2011. 420 с. 

10. Іванюта П. В. Державне управління розвитком національної економіки на 

засадах якості: світовий досвід та реалії України: [колективна монографія] / М. І. 

Петренко, П. В. Іванюта, С. М. Мацера // Соціально-гуманітарні науки та управління в 

умовах глобалізаційних проблем сучасного людства – ПП «Ексклюзив-Систем», 2016. 

185 с. С. 98-103. 

11. Лазор О. Д., Лазор О. Я., Юник І. Г. Основи публічного управління та 
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визначення вартості життєвого циклу» від 28.09.2020 р. № 1894 (зі змінами, внесеними 

наказом від 19.11.2021 р. № 942). 

13. Наказ Мінекономрозвитку «Про затвердження Примірної методики 
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внесеними наказом від 07.04.2020 р. № 649). 

14. Бриль М. А. Програмно-цільовий підхід до забезпечення розвитку сільських 

територій: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління (доктора філософії) за спеціальністю 25.00.04. Національна академія 

державного управління при Президентові України, Київ, 2019. 219 с. 

15. Методичний посібник з питань публічних закупівель. Розроблено експертами 

Ua-Tender.com. URL : http://www.ua-tender.com/rubric/book/ poibnyk/ 

16. Методичний посібник з публічних закупівель. За підтримки Європейського 

Союзу і його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції. Київ : ГО 

«Трансперенсі Інтернешнл Україна», ДП «Прозорро», 2020. 43 с. 

17. Рачинська М. П. Концепції теоретичної ідентифікації лобізму в сучасній 

західноєвропейській науці. Вісник Національної академії державного управління при 

Президентові України. 2017. № 1. С. 42-50. 
 

Інформаційні ресурси 

            Інтернет джерела:  

18. Децентралізація дає можливості, 2021 : https://decentralization.gov.ua 

19. Законодавство України : http://www.zakon.rada.gov.ua 

20. Сайт Верховної ради України : http:// www.rada.gov.ua 

21. Сайт Кабінету міністрів України : http:// www.kmu.gov.ua 

22. Інструментарій сучасного менеджменту : http://www.management.com 

23. Інтернет-портал для управлінців : http://www.management.com 

24. Загальноекономічний глосарій : http://www.ssu-ekonomika.net 

25. Вороніна Ю. Є. Теорія та практика публічного управління та адміністрування  

: навчальний посібник. Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2020. 204 с. : 

https://core.ac.uk/download/pdf/346596794.pdf 

26. Зєніна-Біліченко А. С. Публічне адміністрування : конспект лекцій для 

здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-

професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної 

форм навчання. Київ : НУХТ, 2020. 132 с. http://library.nuft.edu.ua/new-

ebook/post/zienina-bilichenko-a-s-publichne-administruvannia-elektronnyj-resurs-konspekt-

lektsij-dlia-zdobuvachiv-osvit-stup-mahistr-spets-073-menedzhment-osvit-prof-prohramy-

menedzhment-orhanizatsij-i-ad/ 

27. Модель CAF. Центр адаптації державної служби до стандартів 

Європейського Союзу : http://www.center.gov.ua/pres-tsentr/materiali/item/ 755-модель-caf 

28. Нагаєв В. М. Публічне адміністрування: електронний навчальний посібник. 

Харків : ХНАУ, 2018. 278 с. : 

https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/4925/1/NP_Public%20administration_2019.

PDF 

29. Чикаренко І. А, Бородін Є. І. Програмно-цільовий інструментарій управління 

розвитком та співробітництвом об'єднаних територіальних громад : https://grani-

print.dp.ua/index.php/home/article/view/100 
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