
Предметом навчальної дисципліни є вивчення процесу досягнення національних 

цілей та інтересів шляхом організації діяльності суб’єктів публічної сфери, у тому числі 

законодавчих, виконавчих і судових органів та органів місцевого самоврядування. 

Дисципліна базується на попередніх знаннях з «Державного та регіонального 

управління», «Основ менеджменту», «Регіональної економіки», «Міжнародної 

економіки».  

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: 

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

суб’єктами публічної сфери; 

- 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; 

- моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному 

і місцевому рівнях, а також на рівні суб’єктів публічної сфери, з позицій 

загально-цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових 

здобутків. 

Завдання навчальної дисципліни полягають в опануванні студентами: 

- предметної сфери і методологічної основи публічного адміністрування; 

- перспективних наукових напрямів розвитку публічного адміністрування; 

- технологій та процедури формування цілей публічного адміністрування; 

- законів, принципів і механізмів публічного адміністрування; 

- органів, методів та стилів публічного адміністрування; 

- основних засад публічного адміністрування в соціальній та економічній сферах; 

- особливостей публічного  адміністрування в добровільних об’єднаннях; 

- особливостей відповідальності суб’єктів публічного адміністрування за 

правопорушення у цій сфері. 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

РОЗДІЛ 1. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК СИСТЕМНЕ ЯВИЩЕ В 

СУСПІЛЬСТВІ 

 

Тема 1.1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування. Основні теорії 

управління суспільством 

Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його еволюція. 

Предметна сфера публічного адміністрування. Методологічна основа. Співвідношення  

управління та адміністрування. Публічне адміністрування як напрям наукових 

досліджень, сукупність знань, сфера діяльності та навчальна дисципліна. 

Джерела ідей управління суспільством і країною. Формування та розвиток теорій 

управління суспільством і країною. 

Основні теорії та школи управління суспільством і країною другої половини XX 

століття. Японський варіант людських стосунків. Соціально-інженерний та гуманітарний 

підходи. Концепція раціонального вибору та «новий менеджеризм». Публічне управління 

в контексті неокласичної теорії. 

 

 

 



Тема 1.2. Публічна сфера - єдність економічної, соціальної та політичної сфер 

 

Взаємозв’язок економічної науки, соціології та політології. Співвідношення 

економіки та політичної економії. Особливості поведінки людей у економічній та 

політичній сферах. Соціальна сфера: публічне адміністрування і людина; публічне 

адміністрування і колектив; публічне адміністрування та суспільство. Дія ринкових 

принципів у політичній сфері. Публічна сфера і публічна політика. 

 

Тема 1.3. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного 

адміністрування 

 

Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства. Сутнісні 

характеристики громадянського суспільства. Місце та роль громадських організацій у 

публічному адмініструванні. Громадянське суспільство як сфера формування єдиного 

комплексу цінностей та відносин. Автономність та органічна єдність громадянського 

суспільства і держави. 

 

Тема 1.4. Публічне адміністрування та влада. Муніципальна публічна 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. 

Поняття муніципальної публічної влади і місцевого самоврядування. Місцеве 

самоврядування - демократична основа управління в державі. Основні фактори 

формування місцевого самоврядування. Роль місцевого самоврядування в контексті 

децентралізації влади та публічного адміністрування. 

Сфери управління та компетенції місцевого самоврядування. Представницькі та 

виконавчі органи місцевого самоврядування. Посадові особи місцевого самоврядування. 

Інститути безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні. Вибори органів 

місцевого самоврядування. Місцевий референдум. Загальні збори громадян. Органи 

самоорганізації населення. 

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. 

 

Тема 1.5. Закони та принципи публічного адміністрування. 

Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання 

управлінських рішень 

 

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. Принципи, 

що регулюють адміністрування як соціально-політичний, соціально-економічний та 

соціально-культурний процеси. Застосування принципів публічного адміністрування. 

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 у 

прийнятті рішень. Послідовність етапів прийняття рішень. Динаміка виконання рішень. 

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 
 

Тема 2.1. Цілі, механізми та стилі 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. 

Структура механізму та органів публічного адміністрування. Типологізація органів 

публічного адміністрування. Принципи організації діяльності органів публічного 

адміністрування. Територіально-адміністративний аспект публічного адміністрування. 

Проблеми вибору найкращої форми правління. 

Методи публічного адміністрування. Застосування демократичних методів. Стиль 

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. 

 

Тема 2.2. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування, її 

результативність та ефективність 

 

Поняття корупції та корупційних дій. Нормативно-правова база антикорупційної 

діяльності. Зони «підвищеного» ризику проявів корупції. Фактори запобігання проявам 

корупції: політичний, нормативно-правовий, організаційний, економічний, кадровий, 

морально-психологічний. 

Поняття результативності та ефективності публічного адміністрування. Фактори 

результативності та ефективності публічного адміністрування. Вимір продуктивності, 

результативності та ефективності публічного адміністрування. Критерії результативності 

та ефективності публічного адміністрування. 

Фактори підвищення ефективності публічного адміністрування. Контрактна система 

та неокорпоративізм. 

 

РОЗДІЛ 3.  ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ТА ЕКОНОМІЧНІЙ 

СФЕРАХ 

 

Тема 3.1. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері 

 

Формування підходів до соціальної політики. Держава як гарант соціальної 

спрямованості ринкової економіки. Публічне адміністрування в забезпеченні населення 

суспільними благами. Основні види соціальної допомоги держави. Зростання ролі 

позаекономічних факторів.  

Публічне адміністрування у сфері науки, культури та мистецтва. Забезпечення 

державою соціальної безпеки людини, громадянина та населення. Забезпечення державою 

безпеки прав та інтересів споживачів. Принципи оцінювання ефективності реалізації 

соціальної політики. 

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 економікою. Керуюча система в період криз і 

спадів.  

Загальна характеристика взаємовідносин суспільства та економіки. Етапи 

формування та еволюції публічного адміністрування у сфері економіки. 

Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької діяльності. Нові 

тенденції у взаємовідносинах суспільства та бізнесу. 

Управління власністю в умовах демократичної, правової держави. Законодавче та 

нормативно-правове забезпечення конкурентного середовища. Антимонопольна 

діяльність. Забезпечення цивілізованих засад конкуренції. Механізми взаємодії 

суспільства та економіки. 

 

Тема 3.2. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних 

об’єднаннях. Відповідальність у публічному адмініструванні 

 

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. 

Правопорушення та відповідальність. Відповідальність органів державної влади та 

місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій, 

посадових осіб за правопорушення у сфері публічного адміністрування. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Предметом учебной дисциплины является изучение процесса достижения 

национальных целей и интересов путем организации деятельности субъектов публичной 

сферы, в том числе законодательных, исполнительных и судебных органов и органов 

местного самоуправления. 

Дисциплина базируется на предыдущих знаниях с дисциплин: «Государственное и 

региональное управление», «Основы менеджмента», «Региональная экономики», 

«Международная экономики». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов способностей: 

- применение законов, принципов, методов, технологий и процедур в управлении 

субъектами публичной сферы; 

- обобщение теоретических основ в сфере публичного администрирования, 

понимание основных тенденций и направлений их эволюции; 

- определение сущности, законов, принципов и механизмов публичного 

администрирования в развитии общества; 

- мониторинга и контроля управленческих решений на национальном, 

региональном и местном уровнях, а также на уровне субъектов публичной сферы 



с позиций общих цивилизационных ценностей, мирового опыта и осмысления 

научных достижений. 

Задачи учебной дисциплины заключаются в овладении студентами: 

- предметной области и методологической основы публичного 

администрирования; 

- перспективных научных направлений развития публичного администрирования; 

- технологий и процедуры формирования целей публичного администрирования; 

- законов, принципов и механизмов публичного администрирования; 

- органов, методов и стилей публичного администрирования; 

- основных принципов публичного администрирования в социальной и 

экономической сферах; 

- особенностей публичного администрирования в добровольных объединениях; 

- особенностей субъектов публичного администрирования за правонарушения в 

этой сфере. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

РАЗДЕЛ 1. ПУБЛИЧНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КАК СИСТЕМНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ  

 

Тема 1.1. Предмет и методологическая основа публичного администрирования. 

Основные теории управления обществом 

Основные подходы к пониманию публичного администрирования и его эволюция. 

Предметная сфера публичного администрирования. Методологическая основа. 

Соотношение управления и администрирования. Публичное администрирование как 

направление научных исследований, совокупность знаний, сфера деятельности и учебная 

дисциплина. 

Источники идей управления обществом и страной. Формирование и развитие теорий 

управления обществом и страной. 

Основные теории и школы управления обществом и страной второй половины XX 

века. Японский вариант человеческих отношений. Социально-инженерный и 

гуманитарный подходы. Концепция рационального выбора и «новый менеджеризм». 

Публичное управления в контексте неоклассической теории. 

 

Тема 1.2. Публичная сфера - единство экономической, социальной и политической 

сфер 

Взаимосвязь экономической науки, социологии и политологии. Соотношение 

экономики и политической экономии. Особенности поведения людей в экономической и 

политической сферах.  

Социальная сфера: публичное администрирование и человек; публичное 

администрирование и коллектив; публичное администрирование и общество.  

Действие рыночных принципов в политической сфере. Публичная сфера и 

публичная политика. 

 

Тема 1.3. Гражданское общество как субъект формирования целей публичного 

администрирования 

Основные этапы формирования и эволюции гражданского общества. Сущностные 

характеристики гражданского общества. Место и роль общественных организаций в 

публичном администрировании.  



Гражданское общество как сфера формирования единого комплекса ценностей и 

отношений. Автономность и органическое единство гражданского общества и 

государства. 

 

Тема 1.4. Публичное администрирование и власть. Муниципальная публичная власть 

Феномен власти. Публичная власть и публичное администрирование. Власть как 

основное средство публичного администрирования. Механизм взаимодействия власти и 

публичного администрирования. Государство как субъект политической власти. 

Экономическая власть. Взаимосвязь и взаимозависимость политической и экономической 

власти. Лоббизм. 

Понятие муниципальной публичной власти и местного самоуправления. Местное 

самоуправление - демократическая основа управления в государстве. Основные факторы 

формирования местного самоуправления. Роль местного самоуправления в контексте 

децентрализации власти и публичного администрирования. 

Сфере управления и компетенции местного самоуправления. Представительные и 

исполнительные органы местного самоуправления. Должностные лица местного 

самоуправления. Институты непосредственной демократии в местном самоуправлении. 

Выборы органов местного самоуправления. Местный референдум. Общее собрание 

граждан. Органы самоорганизации населения. 

Понятие и виды добровольных объединений. Общие принципы управления в 

добровольных объединениях. Управление в общественных объединениях. Управление в 

общественно-хозяйственных объединениях. Управление в хозяйственных обществах, 

имеющих целью получение прибыли. Управление в религиозных объединениях. 

 

Тема 1.5. Законы и принципы публичного администрирования. 

Публичное администрирование как процесс выработки, принятия и исполнения 

управленческих решений 

Управление обществом - главное назначение публичного администрирования. 

Общий закон социального управления - зависимость управляющего воздействия от 

состояния системы и внешней среды. Закон необходимости усиления регулирования и 

управления общественными процессами. Закон разграничения центров власти и 

управления. Закон централизации и децентрализации власти. Закон системности 

организации и саморазвития системы публичного администрирования. 

Общесистемные методологические принципы публичного администрирования. 

Принципы, регулирующие администрирования как социально-политический, социально-

экономический и социально-культурный процессы. Применение принципов публичного 

администрирования. 

Управление как определяющая функция публичного администрирования. 

Управленческое решение как научная категория. Приоритетность политического выбора 

ценностей и целей. 

Определение ценностей и целей - определяющее звено принятия решений. Роль 

конкуренции в процессе принятия решений. Взаимоотношения субъекта и объекта в 

принятии решений. Последовательность этапов принятия решений. Динамика исполнения 

решений. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

Тема 2.1. Цели, механизмы и стиле публичного администрирования 

Ценности и цели общества и государства. Формирование «дерева целей». 

Юридическое обеспечение целей публичного администрирования. Факторы, 



определяющие сложность института публичного администрирования. Новые тенденции в 

системе публичного администрирования. 

Структура механизма и органов публичного администрирования. Типологизация 

органов публичного администрирования. Принципы организации деятельности органов 

публичного администрирования. Территориально-административный аспект публичного 

администрирования. Проблемы выбора наилучшей форме правления. 

Методы публичного администрирования. Применение демократических методов. 

Стиль публичного администрирования. 

Бюрократия как научная категория. Теория бюрократии М. Вебера. Современные 

подходы в оценке бюрократии. Основные признаки и атрибуты бюрократии. Политизация 

высшего чиновничества. Публичная служба. 

 

Тема 2.2. Антикоррупционная деятельность в сфере публичного администрирования, 

ее результативность и эффективность 

Понятие коррупции и коррупционных действий. Нормативно-правовая база 

антикоррупционной деятельности. Зоны «повышенного» риска проявлений коррупции. 

Факторы проявлений коррупции: политический, нормативно-правовой, организационный, 

экономический, кадровый, морально-психологический. 

Понятие результативности и эффективности публичного администрирования. 

Факторы результативности и эффективности публичного администрирования. Измерение 

производительности, результативности и эффективности публичного администрирования. 

Критерии результативности и эффективности публичного администрирования. 

Факторы повышения эффективности публичного администрирования. Контрактная 

система и неокорпоративизм. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПУБЛИЧНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ   

Тема 3.1. Основные принципы публичного администрирования в социальной сфере 

 

Формирование подходов к социальной политике. Государство как гарант социальной 

направленности рыночной экономики. Публичное администрирование в обеспечении 

населения общественными благами. Основные виды социальной помощи государства. 

Возрастание роли внеэкономических факторов. 

Публичное администрирование в сфере науки, культуры и искусства. Обеспечение 

государством социальной безопасности человека, гражданина и населения. Обеспечение 

государством безопасности прав и интересов потребителей. Принципы оценки 

эффективности реализации социальной политики. 

Основные направления формирования и развития современной экономической 

системы. Основные признаки рыночной социально ориентированной экономики. От 

экономики индустриального типа к постиндустриальной экономике. Основные 

характеристики современной экономической системы. Основные направления 

государственного регулирования экономики. Управляющая система в период кризисов и 

спадов. 

Общая характеристика взаимоотношений общества и экономики. Этапы 

формирования и эволюции публичного администрирования в сфере экономики. 

Государство как гарант обеспечения условий для предпринимательской 

деятельности. Новые тенденции во взаимоотношениях общества и бизнеса. 

Управление собственностью в условиях демократического, правового государства. 

Законодательное и нормативно-правовое обеспечение конкурентной среды. 

Антимонопольная деятельность. Обеспечение цивилизованных основ конкуренции. 

Механизмы взаимодействия общества и экономики. 



Тема 3.2. Корпоративная власть и публичное администрирование в добровольных 

объединениях. Ответственность в публичном администрировании 

Понятие и виды добровольных объединений. Общие принципы управления в 

добровольных объединениях. Управление в общественных объединениях. Управление в 

общественно-хозяйственных объединениях. Управление в хозяйственных обществах, 

имеющих целью получение прибыли. Управление в религиозных объединениях. 

Правонарушения и ответственность. Ответственность органов государственной 

власти и местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, 

учреждений и организаций, должностных лиц за правонарушения в сфере публичного 

администрирования. 

Ответственность негосударственных организаций, органов и лиц, не состоящих на 

государственной службе или службе в органах местного самоуправление, за 

правонарушения в сфере публичного администрирования. 

Правонарушения и ответственность при осуществлении международной публичной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

The object of the course is to study the process of achieving national goals and interests 

through the organization of activities of the public sphere, including legislative, executive and 

judiciary and local government. 

The course is based on previous knowledge of the "State and Regional Management", 

"Principles of Management", "Regional Economy", "International Economics". 

 

The purpose and objectives of the course 

 

The aim of the course is to develop students' abilities: 

- Enforcement of laws, principles, methods, technologies and procedures in the 

management of entities of the public sphere; 

- A synthesis of theoretical principles in public administration, understanding the major 

trends and directions of their evolution; 

- Define the essence, laws, principles and mechanisms of public administration in the 

development of society; 

- Monitoring and control management decisions at the national, regional and local levels as 

well as at the level of the public sphere, from the standpoint of general civilized values, a world 

of experience and understanding of scientific achievements. 

 

Objectives of the course the students are in learning: 

- Subject area and methodological foundations of public administration; 

- Promising research directions of public administration; 

- Technologies formation purposes and procedures of public administration; 

- Laws, principles and mechanisms of public administration; 

- Organs, methods and styles of public administration; 

- Basic principles of public administration in the social and economic spheres; 

- Characteristics of public administration in voluntary associations; 

- Characteristics of subjects of public administration for violations in this area. 

 

 

 

 



CONTENTS OF THESE COURSES  

 

CHAPTER 1. PUBLIC ADMINISTRATION AS A SYSTEMIC PHENOMENON IN 

SOCIETY  

 

Topic 1.1. Subject methodological framework of public administration. Basic theory of 

governance 

 

Basic approaches to understanding the public administration and its evolution. Subject of 

the public administration. The methodological framework. Value management and 

administration. Public administration as the direction of research, a combination of knowledge, 

scope and subject matter. 

Sources ideas of governance and the country. Formation and development of theories of 

governance and the country. 

Basic theory and school management company and the country second half of the XX 

century. The Japanese version of human relationships. Social engineering and humanitarian 

approaches. The concept of rational choice and the "new management." Public administration in 

the context of neoclassical theory. 

 

Topic 1.2. Public sphere - the unity of economic, social and political spheres 

 

The relationship of economics, sociology and political science. Value of economics and 

political economy. Features of human behavior in economic and political spheres. Social sphere: 

public administration and man; Public administration and staff; public administration and 

society. Effects of market principles in politics. Public sector and public policy. 

 

Topic 1.3. Civil society as subject formation purposes of public administration 

 

The main stages of the formation and evolution of civil society. The essential 

characteristics of civil society. The place and role of NGOs in public administration. Civil 

society as a sphere of formation of a single set of values and relationships. Autonomy and 

organic unity of civil society and the state. 

 

Topic 1.4. Public administration and government. Municipal public authorities 

 

The phenomenon of power. Public authorities and public administration. The government 

as the main means of public administration. The mechanism of interaction between government 

and public administration. The state as a subject of political power. The economic power. 

Interconnection and interdependence of political and economic power. Lobby. 

The concept of public municipal and local self-administration. Local government - 

democratic basis of governance in the country. Key factors of local government. The role of 

local government in the context of decentralization of power and public administration. 

Management and competence of local government. Representative and executive bodies of 

local self-government. Officials of the local government. The institutions of direct democracy in 

local government. The election of local governments. A local referendum. The general meeting 

of citizens. BSP. 

Concept and types of voluntary associations. General principles of management in 

voluntary associations. Management of public associations. Management in social and economic 

associations. Control of economic partnerships, with a view to profit. Control of the religious 

associations. 

 

 



Topic 1.5. Laws and principles of public administration. 

Public administration as a process of elaboration, adoption and implementation of 

management decisions 

 

Managing society - the main purpose of public administration. The general law of social 

control - control action dependent on the state of the system and the environment. Law need to 

strengthen the regulation and management of social processes. Law differentiation centers of 

power and control. The law of centralization and decentralization. The law of self-organization 

and systematic system of public administration. 

System-wide methodological principles of public administration. Principles governing 

administration as a socio-political, socio-economic and socio-cultural processes. Applying the 

principles of public administration. 

Management as a defining feature of public administration. Management decisions as a 

scientific category. Priority political choice values and goals. 

Defining values and goals - defining element of decision making. The role of competition 

in decision-making. The relationship between subject and object in decision making. The 

sequence of stages of decision-making. Dynamics solutions. 

 

 

CHAPTER 2. ORGANIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 

Topic 2.1. The objectives, mechanisms and style of public administration 

 

Values and goals of society and the state. Formation of "objectives tree". Legal securing 

the public administration. Factors determining the complexity of the Institute of Public 

Administration. New trends in the system of public administration. 

Structure and mechanism of public administration. Typologization of public 

administration. The principles of the activities of public administration. Territorial and 

administrative aspects of public administration. The problems of selecting the best form of 

government. 

Methods of public administration. The use of democratic methods. The style of public 

administration. 

Bureaucracy as a scientific category. The theory of bureaucracy Weber. Modern 

approaches in evaluating bureaucracy. The main features and attributes bureaucracy. The 

politicization of senior officials. Public Service. 

 

Topic 2.2. Anti-corruption activities in the field of public administration, its effectiveness 

and efficiency 

 

The concept of corruption and corrupt practices. Legislature anti-corruption activities. 

Areas of "high" risk of corruption. Factors preventing corruption: political, legal, organizational, 

economic, human, moral and psychological. 

The concept of the effectiveness and efficiency of public administration. Factors 

effectiveness and efficiency of public administration. The measurement of performance, 

efficiency and effectiveness of public administration. The criteria for the effectiveness and 

efficiency of public administration. 

Factors increasing the efficiency of public administration. The contract system and neo-

corporation. 

 

CHAPTER 3. PUBLIC ADMINISTRATION IN SOCIAL AND ECONOMIC 

FIELDS 

 



Topic 3.1. Basic principles of public administration in the social sphere 

 

Formation approaches to social policy. The state as a guarantor of social orientation of the 

market economy. Public administration in the provision of public goods. The main types of 

social assistance state. The increasing role of non-economic factors. 

Public administration in science, art and culture. Providing state social security rights, 

citizens and population. Ensuring the safety of state consumer rights and interests. Principles of 

evaluating the effectiveness of implementation of social policy. 

Main directions of formation and development of a modern economic system. The main 

features of social market-oriented economy. From industrial-type economy to a postindustrial 

economy. The main characteristics of the modern economic system. The main directions of state 

regulation of the economy. The control system in times of crisis and recession. 

General characteristics of the relations between society and the economy. Stages of 

formation and evolution of public administration in the economy. 

The state as a guarantor of business environment. New trends in relations between society 

and business. 

Property management in a democratic, legal government. Legislative and regulatory 

support competitive environment. Anti-trust activities. Ensuring civilized principles of 

competition. Mechanisms of interaction between society and the economy. 

 

 

Topic 3.2. Corporate power and public administration in voluntary associations. 

Responsibility in Public Administration 

 

Concept and types of voluntary associations. General principles of management in 

voluntary associations. Management of public associations. Management in social and economic 

associations. Control of economic partnerships, with a view to profit. Control of the religious 

associations. 

Offences and responsibility. The responsibility of state and local government, state and 

municipal enterprises, institutions and organizations, officials for violations in the field of public 

administration. 

The responsibility of non-governmental organizations, and individuals who are not in 

public service or service in local government, for offenses in the field of public administration. 

Offences and responsibilities in international public activities. 


