
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій 

Кафедра правознавства 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

«Відповідальність в публічному адмініструванні» 
на 2021-2022 навчальний рік 

Курс та семестр вивчення 1 курс, 1 семестр 

Освітня програма/спеціалізація «Публічне адміністрування» 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування 

Ступінь вищої освіти магістр 

 
ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,             Гбур Зоряна Володимирівна  

науковий ступінь і вчене звання,               д.держ.упр., проф. 

посада                                                                       професор правознавтсва 

 
Контактний телефон (0532) 50-25-16 

Електронна адреса ernest-natan@ukr.net 

Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 

Консультації очна http://www. pravo.puet.edu.ua/stud.php 

он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00  

Сторінка дистанційного курсу https://el.puet.edu.ua/ 

 
 

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,                      Білокінь Руслан Михайлович 

науковий ступінь і вчене звання,             доктор юридичних наук, 

посада                           доцент кафедри правознавства 

 
Контактний телефон +38-096-322-32-85 

Електронна адреса RuslanBM19742gmail.com 

Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 

Консультації очна http://pravo.puet.edu.ua/ 

он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 18.00-19.00 

Сторінка дистанційного курсу  

 

Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної 

дисципліни 

формування цілісного бачення майбутніми фахівцями процесу формування, 

існування й розвитку системи публічної влади в суспільстві, оволодіння 

теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування, відповідальності 

в публічному адмініструванні; відмінності відповідальності в публічному 

адмініструванні від інших видів юридичної відповідальності; набуття 

практичних вмінь 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, в тому 

числі для органів державної влади і місцевого самоврядування. Опанування 

основними технологіями та процедурами публічного адміністрування об’єктів 

публічної сфери. Засвоєння основних принципів та засад адміністративних 

правопорушень , в тому числі антикорупційного законодавства.  
  

Тривалість 3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 10 год., практичні заняття 20 год., самостійна робота 

http://schedule.puet.edu.ua/
http://pravo.puet.edu.ua/


60 год.) 

Форми та методи навчання 

Лекційні та практичні заняття в аудиторії з використанням інформаційних технологій, 

самостійна робота із джерелами, основною та додатковою навчально-методичною 

літературою поза аудиторними заняттями 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування лекцій; обговорення теоретичних питань на 

семінарських (практичних) заняттях; тестування; виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи; написання і захист наукових рефератів з визначеної 

проблеми; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання  
Наявність широких знань з інформаційного права, адміністративної процедури, 

комунікацій у публічному адмініструванні 

Мова викладання Українська 

 



Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання 

 

№ 
з/п 

Компетентності, якими  
повинен оволодіти студент 

Програмні результати  
навчання 

Загальні компетентності 

1. 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу (ЗК01). 

Здатність удосконалювати й розвивати 

професійний, інтелектуальний і культурний рівні 

(ЗК04). 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

(ЗК07). 

Розв’язувати складні задачі публічного 

управління та адміністрування, враховуючи 

вимоги законодавства, виявляти правові колізії 

та проблеми, розробляти проекти нормативно-

правових актів для їх усунення (РН02). 

4. Здатність приймати обґрунтовані рішення та 

використовувати сучасні комунікаційні 

технології (ЗК05); 

Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з 

урахуванням питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, 

наявні законодавчі, часові та ресурсні 

обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів 

рішень (РН11). 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
5. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, 

співробітництво, попереджати та розв’язувати 

конфлікти (СК01). 

Уміти здійснювати ефективну комунікацію, 

аргументувати свою позицію, використовувати 

сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології у сфері публічного управління та 

адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм 

(РН08). 
6. Здатність організовувати діяльність органів 

публічного управління та інших організацій 

публічної сфери (СК02); 

Здійснювати ефективне управління інноваціями, 

ресурсами, ризиками, проектами, змінами, 

якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 

технології, міжнародний досвід при 

проектуванні та реорганізації управлінських та 

загально-організаційних структур (РН06). 
8. Здатність визначати показники сталого розвитку 

на вищому, центральному, регіональному, 

місцевому та організаційному рівнях (СК04); 

Знати теоретичні та прикладні засади 

вироблення й аналізу публічної політики, основ 

та технологій прийняття управлінських рішень 

(РН01). 
9. Здатність самостійно готувати проєкти 

нормативно-правових актів, аналітичні довідки, 

пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку 

нормативно-правовим актам на різних рівнях 

публічного управління та адміністрування 

(СК07); 
 

Розв’язувати складні задачі публічного 

управління та адміністрування, враховуючи 

вимоги законодавства, виявляти правові колізії 

та проблеми, розробляти проекти нормативно-

правових актів для їх усунення (РН02). 

10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські 

рішення з урахуванням питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції (СК10).  

Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з 

урахуванням питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, 

наявні законодавчі, часові та ресурсні 

обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів 

рішень (РН11). 



Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Відповідальність в публічному адмініструванні як механізм державного управління  
 

Тема 1. Публічне 

адміністрування як 

наукова дисципліна, 

сукупність знань, сфера 

діяльності та навчальна 

дисципліна. 
 

Відвідування лекції; тестування; 

виконання завдань, передбачених планом 

самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 
вивчення 
1.1Предмет і методологічна основа 
публічного адміністрування. 1.2Основні 
підходи до розуміння публічного 
адміністрування та його еволюція.   
1.3Предметна сфера відповідальності в 
публічному адмініструванні. 
1.4Співвідношення управління, 
адміністрування та відповідальності. 
1.5Публічне адміністрування як напрям 
наукових досліджень, сукупність знань, 
сфера діяльності та навчальна 
дисципліна.1.6 Історичний розвиток 
науки державного будівництва і 
місцевого самоврядування. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 

Тема 2. Відповідальність в 

публічному 

адмініструванні як 

різновид юридичної 

відповідальності. 
 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на семінарському 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 
вивчення 
1.1 Поняття, особливості та підстави 

адміністративної відповідальності.       

1.2 Принципи адміністративної 

відповідальності. 1.3Відмежування 

адміністративної відповідальності від 

інших  видів юридичної 

відповідальності.   1.4Відповідальність у 

публічному адмініструванні як різновид 

юридичної відповідальності. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 

Тема 3. Роль влади в 

публічному 

адмініструванні. 
 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на семінарському 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 
вивчення 
1.1Публічне адміністрування та влада. 

Феномен влади.  1.2 Публічна влада та 

публічне адміністрування. 1.3 Влада як 

основний засіб публічного 

адміністрування. 1.4 Механізм взаємодії 

влади та публічного адміністрування. 1.5 

Держава як суб’єкт політичної влади. 1.6 

Економічна влада. 1.7 Взаємозв’язок і 

взаємозалежність політичної та 

економічної влади.  
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Тема 4. Закони та 

принципи публічного 

адміністрування. 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на семінарському 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 
вивчення 
1.1 Управління суспільством – головне 

призначення публічного 

адміністрування. 1.2 Загальний закон 

соціального управління – залежність 

управляючого впливу від стану системи 

та зовнішнього середовища. 1.3 Закон 

необхідності посилення регулювання та 

управління суспільними процесами. 1.4 

Закон розмежування центрів влади та 

управління. 1.5 Закон централізації та 

децентралізації влади. 1.6 Закон 

системності організації та саморозвитку 

системи публічного адміністрування. 1.7 

Загальносистемні методологічні 

принципи публічного адміністрування. 

1.8 Принципи, що регулюють 

адміністрування як  соціально-

політичний, соціально-економічний та 

соціально-культурний процеси.  
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 
Тема 5. Єдність 

управлінських рішень та 

публічного 

адміністрування. 

Відповідальність за 

прийняття управлінських 

рішень. 
 

Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті; тестування; 

виконання завдань, передбачених планом 

самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 
вивчення 
1.1Публічне адміністрування як процес 

вироблення, прийняття та виконання 

управлінських рішень 1.2 Управлінське 

рішення як наукова категорія. 1.3 

Пріоритетність політичного вибору 

цінностей та цілей. 1.4 Роль конкуренції 

в процесі прийняття рішень. 1.5 

Взаємовідношення суб’єкта та об’єкта 

прийняття рішень. 1.6 Послідовність 

етапів прийняття рішень. 1.7Динаміка 

виконання рішень.  

 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний матеріал по 
темі. 
Завдання 3. Виконати тестування 
самоконтролю знань за темою. 

Тема 6. Публічне 

адміністрування та 

муніципальна публічна 

влада. 

Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті; тестування; 

виконання завдань, передбачених планом 

самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 
вивчення 
1.1.Поняття муніципальної публічної 

влади і місцевого самоврядування, їх 

відповідальність перед суспільством, 

державою та людиною. 1.2 Місцеве 

самоврядування – демократична основа 

управління в державі. Основні фактори 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

формування місцевого самоврядування. 

1.3 Роль місцевого самоврядування в 

контексті децентралізації влади та 

публічного адміністрування. 1.4 Сфери 

управління та компетенції місцевого 

самоврядування. 1.5 Представницькі та 

виконавчі органи місцевого 

самоврядування. 1.6 Інститути 

безпосередньої демократії в місцевому 

самоврядуванні. 1.7 Вибори органів 

місцевого самоврядування. Місцевий 

референдум. Загальні збори громадян. 

Органи самоорганізації населення. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 
 

Модуль ІІ 
Відповідальність органів державної влади в сфері публічного адміністрування  

Тема 7. Роль та місце 

органів державної влади в 

публічному 

адмініструванні. 
 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на семінарському 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

Завдання 1. Виконати практичне 
завдання 
1.1 Механізми, органи, методи та стилі 

публічного адміністрування 1.2 

Структура механізму та органів 

публічного адміністрування. Державна 

служба. 1.3 Особливості 

відповідальності державного службовця. 

1.4 Види відповідальності. 1.5 Загальні 

правила етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 

Тема 8. Антикорупційна 

діяльність у сфері 

публічного 

адміністрування. 
 

 

Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті; тестування; 

виконання завдань, передбачених планом 

самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 
вивчення 
1.1 Поняття корупції та корупційних дій. 

Нормативно-правова база 

антикорупційної діяльності. 1.2 Зони 

«підвищеного» ризику проявів корупції. 

1.3 Фактори запобігання проявам 

корупції: політичний, нормативно-

правовий, організаційний, економічний, 

кадровий, морально-психологічний. 1.4 

Державна політика в сфері боротьби та 

протидії корупції. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Тема 9. Правопорушення 

та відповідальність 

 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на семінарському 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 
вивчення 
1.1Поняття правопорушення, його 
види1.2 Відповідальність : поняття, 
види, наслідки 1.3. Співвідношення 
правопорушення та відповідальності 1.4. 
Правові наслідки правопорушень : 
практика суду  
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 

Тема10. Відповідальність 

органів державної влади 

та місцевого 

самоврядування, 

державних і 

комунальних 

підприємств, установ і 

організацій, посадових 

осіб за правопорушення 

у сфері публічного 

адміністрування 

Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті; тестування; 

виконання завдань, передбачених планом 

самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 
вивчення 
Відповідальність органів державної 
влади та місцевого самоврядування, 
державних і комунальних 
підприємств, установ і організацій, 
посадових осіб за правопорушення у 
сфері публічного адміністрування 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 

Тема11. Відповідальність 

недержавних 

організацій, органів і 

осіб, які не перебувають 

на державній службі чи 

службі в органах 

місцевого 

самоврядування, за 

правопорушення у сфері 

публічного 

адміністрування  

 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на семінарському 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 
вивчення 
1.1 Класифікація недержавних 
організацій і осіб, які не перебувають на 
державній службі 1.2 Відповідальність 
недержавних організацій, органів і 
осіб, які не перебувають на 
державній службі чи службі в 
органах місцевого самоврядування, 
за правопорушення у сфері 
публічного адміністрування  
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 

Тема12.Правопорушення 

та відповідальність при 

здійсненні міжнародної 

публічної діяльності  

 

Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті; тестування; 

виконання завдань, передбачених планом 

самостійної роботи 

Завдання 1. Питання для самостійного 
вивчення 
1.1 Міжнародна публічна діяльність , її 
види 1.2 Правопорушення та 
відповідальність при здійсненні 
міжнародної публічної діяльності  1.3 
Відповідальність в міжнародному 
публічному праві. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал по темі. 
Завдання 3. Виконати тестування 

самоконтролю знань за темою. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

1. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: завдання для аудиторного тестування 
студентів денної та заочної форми навчання / Г. В. Лаврик [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://10.0.0.34/ 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із 

провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya. 

 



Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-3): робота на семінарських заняттях (5 балів); тестування (5 

балів); виконання навчального завдання (5 балів), поточна модульна робота 

(5 балів). 

20 

Модуль 1 (теми 4-17): робота на семінарських заняттях (15 балів); тестування (5 

балів); виконання навчального завдання (10 балів); поточна модульна робота 

(10 балів). 

40 

Поточне оцінювання  60 

Екзамен 40 

Разом 100 
 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

 


