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Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Адміністрування публічних послуг 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Адміністрування 

публічних послуг» є розкриття сутності публічних послуг та 

важливості функції адміністрування в сучасних трансформаціях 

соціуму. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У процесі вивчення навчальної дисципліни основна увага 

приділяється оволодінню студентами теоретичних знань з проблем 

адміністрування, розуміння сутності основних категорій і понять;  

- набуття знань щодо публічних послуг, процедур їх надання, 

оформлення;  

- аналізувати і систематизувати практичний досвід 

публічного службовця щодо удосконалення надання 

адміністративних послуг в Україні та з урахуванням зарубіжного 

досвіду.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання та навички можуть бути використані в практичній 

діяльності державних службовців, а також при здійснені 

управлінських функцій на керівних посадах. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Адміністративні послуги. Система організації та надання 

адміністративних послуг. Зарубіжний досвід організації системи 

публічних послуг. 

Види занять: лекції і практичні  

Методи навчання: запровадження різних навчальних технології: 

розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; вирішення 

ситуаційних вправ; вирішення проблемних питань; мозковий 

штурм; кейсметоди; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота 

в малих групах; рольові та ділові ігри; письмовий контроль знань; 

індивідуальне та групове опитування; тестування; перехресна 

перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки 

тощо. 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на знаннях таких дисциплін: 

«Бюджетування в публічній сфері», «Публічна політика»,  «Вступ 

до спеціальності». 

Пореквізити Знання можуть бути використані при написанні курсового 

проекту, проведення іншого виду наукової діяльності. 
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