




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про специфіку адміністративно-

правових засад публічного управління та адміністрування, що дозволить студентам розуміти 

адміністративно-правові основи функціонування системи публічного управління та 

адміністрування в Україні, вільно орієнтуватися в реальних процесах взаємодії органів 

публічного управління та адміністрування з суспільством в Україні. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні характеристики 

управлінського процесу;  основні управлінські теорії та методи наукових досліджень; 

основні поняття та категорії в галузі управління; основи державного управління. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ публічного 

управління та адміністрування, управлінських процесів та подій; застосовувати основні 

терміни, категорії и класифікації публічного управління та адміністрування в аналізі 

суспільно-політичних явищ та процесів;  виявляти сучасні тенденції та трансформації 

публічного управління в умовах глобалізації, інших чинників ХХІ століття, розуміти 

сучасний управлінський дискурс, прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням 

особливостей перебігу управлінських процесів в умовах глобалізації, децентралізації влади в 

Україні;  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, 

управлінських подій та явищ; використання іншомовних фахових управлінських 

інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Адміністративно-правові засади 

публічного управління та адміністрування» знайомить студентів із основами досліджень та 

специфікою адміністративно-правових відносин та відносин державного управління, а також 

висвітлюється регулятивний вплив адміністративного права на розвиток відносин 

державного управління, які набувають адміністративно-правової форми. Зауважується, що не 

всі адміністративно-правові відносини з необхідністю є відносинами державного управління, 

та не всі відносини державного управління регулюються виключно нормами 

адміністративного права. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, методології, 

основні напрями та проблематика досліджень.  

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про 

адміністративно-правові основи публічного управління та адміністрування, основну 

проблематику, дослідницькі підходи та методології вивчення різноманіття управлінських 

практик. У результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати масив 

теоретичних знань з публічного управління, але й використовувати їх у своїх самостійних 

дослідженнях з публічного управління у сфері культури, вміючи надавати неупереджену 

експертну оцінку дослідженим явищам та феноменам суспільного життя країн сучасного 

світу. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ФК3. Здатність виявляти культурні потреби суспільства та його окремих груп та визначати 

шляхи їх задоволення, забезпечувати культурні права і свободи людини. 

ФК5. Здатність до ефективної взаємодії з представниками інших професій, а також до 

залучення до розв’язання проблем культури представників громадськості. 

ФК8. Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво закладами культури, а 

також відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, враховуючи 

економічні, законодавчі й етичні аспекти 



5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

предмет, методи, теоретичні засади 

та основну проблематику наукових 

досліджень в галузі публічного 

управління та адміністрування 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.2 

принципи функціонального аналізу 

державних структур та процесів, 

основні принципи функціонального 

розподілу державної влади та 

прийняття рішень 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

письмова 

контрольна 

робота 

7 

1

1.3 

імперативно-ціннісні засади 

управлінської діяльності та її 

соціокультурні, економічні умови, в 

динаміці суспільних відносин в 

умовах чинників ХХІ століття  

Самостійна робота Конспект 

першоджерел 

8 

1

1.4 

особливості функціонування 

національних державно-

управлінських систем, актів 

управлінських рішень (Україна, 

країни ЄС, Росія, США, Китай). 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

письмова 

контрольна 

робота 

15 

 Вміти:    

2

2.1 
пояснювати варіативність сучасних 

державно-управлінських процесів, 

прогнозувати наслідки державно-

управлінських рішень, що випливає 

із специфіки взаємозв’язку 

релігійних, світоглядних, 

політичних, природно-кліматичних 

та матеріально-економічних 

чинників, формуючих управлінські 

відносини у межах національних 

управлінських систем 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

2

2.2 
здійснювати дослідження державно-

управлінських рішень, спираючись 

на методики наукових досліджень в 

галузі публічного управління та 

адміністрування  

Семінари, 

Самостійна робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

письмова 

контрольна 

10 



робота 
1

2.3 
виявляти суспільні проблеми в 

конкретних контекстах, пояснювати 

їх причини та пропонувати шляхи їх 

вирішення засобами публічного 

управління та адміністрування 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

10 

2

2.4 
здійснювати експертну оцінку 

мотивів, норм, ціннісних орієнтацій 

суб’єктів управлінської діяльності 

діяльності в різних соціокультурних 

умовах; готувати рекомендації та 

матеріали для консультацій 

представникам органів публічного 

управління 

Самостійна робота Текст 

рекомендацій 

10 

 комунікація:    

3

3.1 

презентувати результати 

проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, презентацій, 

конспектів, рекомендацій 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

2

3.2 

вести полеміку стосовно питань 

адміністративно-правового 

забезпечення публічного управління 

та адміністрування на основі 

володіння категоріально-

поняттєвим апаратом публічного 

управління та адміністрування. 

Семінари Дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

вирішувати самостійно комплексні 

завдання, пов’язанні із 

верифікацією результатів існуючих 

оприлюднених досліджень, та 

порівнювати їх із результатами 

самостійно проведених досліджень 

питань адміністративно-правового, 

державно-управлінського  

характеру на основі методик 

наукового аналізу 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

4

4.2 

нести відповідальність за 

достовірність та політико-

ідеологічну незаангажованість 

проведених досліджень і пояснень 

особливостей національних 

управлінських систем. 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

   



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 5. Організовувати та підтримувати комунікації з 

органами влади, науково-дослідними установами, 

інформаційно-аналітичними службами, засобами 

масової інформації з питань культури. 

        + +   

ПРН 8. Приймати ефективні рішення щодо розв’язання 

складних задач і практичних проблем культурного 

розвитку суспільства 
 + +   +      + 

ПРН 9. Організовувати й управляти діяльністю закладів 

культури та відповідними структурними підрозділами 

підприємств і установ. 
 +  +      + +  

ПРН 10. Мати навички вироблення та ухвалення 

рішень з управління закладами та установами культури 

чи відповідними структурними підрозділами у 

непередбачуваних робочих та/або навчальних 

контекстах 

 

+ 
+  + 

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 
 + +  

ПРН 11. Мати навички організації та керівництва 

професійним розвитком осіб та груп у галузі культури. 
 + +     +    + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 

2.3, 3.1, 4.1, 4.2 –21 / 35 балів 

2. Самостійна робота (конспект текстів): РН 1.3, 2.1  – 5 / 10 балів 

3. Самостійна робота (дослідження діяльності органів публічної влади): РН 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –12 / 20 балів 

4. Самостійна робота (написання тексту рекомендацій для оптимізації управління 

діяльністю закладів культури): РН – 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2 - 10 / 15 балів  

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи (робота з текстами, дослідження цінностей, написання 

тексту рекомендацій). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.2  – 12 / 20 балів 



 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 2, 5, 6, 8,  9, 10 

протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. У 

разі відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 7 = 21 «5» х 7 = 35 

Самостійна робота До теми 4:  Самостійна 

робота з текстами - конспект 

5 текстів (Додаток самостійної 

роботи студента) до кінця 

березня 

«1» х 5 = 5 «2» х 5 = 10 

До теми 8: Правове 

регулювання публічного 

управління та 

адміністрування: презентація 

самостійного дослідження 

діяльності органів публічної 

влади в сфері культури в 

Україні (Додаток самостійної 

роботи студента) початок 

квітня 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

До теми 11: Написання тексту 

рекомендацій для . 

«10» х 1 = 10 «15» х 1 = 15 



оптимізації управління 

діяльністю закладів 

культури (Додаток 

самостійної роботи студента) 

кінець квітня 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-10 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Доповнення / участь в дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота (конспект першоджерел): 

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

3. Самостійна робота (текст рекомендацій для  оптимізації управління діяльністю 

закладів культури): 

 15-13 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 

дослідження  

12-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 



поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  

9-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 

робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

4. Самостійна робота  (презентація самостійного дослідження) та підсумкова 

контрольна робота: 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження / підсумкової контрольної роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової 

контрольної роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1. Основи публічного управління та адміністрування 

1 
Тема 1.  Системні характеристики публічного 

управління 
2  2 

2 
Тема 2. Організаційна структура публічного 

управління  та адміністрування  в Україні 
 4 8 

3 
Тема 3.  Органи державної влади України як 

суб’єкти реалізації державної влади 
2  2 

4 

Тема 4. Президент України, Верховна Рада 

України, суди та органи публічного управління 

Індивідуальна самостійна робота з текстами 

(конспекти) 

  8 

5 

Тема 5. Вищий та центральні органи державної 

виконавчої влади та їх роль у публічному 

управлінні  

2 2 2 

6 

Тема 6. Місцеві державні адміністрації в 

Україні (організаційно-функціональна 

характеристика) 

1   

7 

Тема 7. Апарат, який забезпечує роботу 

органів державної влади (структурно-

функціональна характеристика) 

1   

Частина 2. Правове регулювання публічно-управлінської  діяльності 

6 

Тема 8. Правове регулювання публічного 
управління та адміністрування: презентація 
самостійного дослідження діяльності органів 
публічної влади в сфері культури в Україні 

 2 16 

7 
Тема 9. Управлінське рішення: кратологічний, 
онтологічний, аксіологічний виміри.  

4  2 

8 

Тема 10.  Види актів публічного управління. 
Управлінські акти і процедури в сфері 
культури в зарубіжних країнах (країни Європи, 
США, Канади) 

 2 4 

9 
Тема 9. Види актів публічного управління. 
Управлінські акти і процедури в сфері 
культури в країнах Південно-Східної Азії 

 2 4 

10 

Тема 10. Види актів публічного управління. 
Управлінські акти і процедури в сфері 
культури в країнах арабо-мусульманських 
країнах, Індії та країнах Латинської Америки 

 2 4 

11 
Тема 11. Законність у публічному управлінні. 
Текст рекомендацій для оптимізації 
управління діяльністю закладів культури.  

  10 

12 Підсумкова  контрольна  робота  2   

 ВСЬОГО 14 14 62 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій   – 14 год. 
Семінари   – 14 год. 

Самостійна робота  - 62 год. 
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