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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – поглиблення та формування нових знань про сутність, 

принципи, механізми інноваційних технологій в публічному управлінні та адмініструванні 

з урахуванням процесів модернізації державного управління в Україні, вироблення  

вміння застосовувати сучасні управлінські технології й інструментарій у науковій 

діяльності, в практиці публічного управління та адміністрування. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу здобувачі мають знати категоріальний та 

методологічний апарат публічного управління та адміністрування, який напрацьовано 

класичними та сучасними управлінськими концепціями. 

2. Володіти навичками наукового дослідження та управління інформацією, а також 

навичками критичного мислення, прогнозування стосовно подій та явищ, які мають 

управлінський характер.  

3. Вміти використовувати іншомовні фахові інформаційні джерела та  

орієнтуватись в актуальній інформації економічного, політичного, управлінського 

характеру, аналізувати її під кутом зору сучасних пріоритетів та завдань української 

політики та публічного управління й адміністрування. 

4. Вміти аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії, концепції і 

підходи з питань публічного управління, робити відповідні висновки, надавати пропозиції 

і рекомендації щодо підвищення ефективності публічного управління та адміністрування. 

3. Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Інноваційні технології в 

публічному управлінні та адмініструванні» належить до переліку дисциплін вільного 

вибору здобувача. В даній дисципліні розглядаються різні теоретичні підходи до 

інновацій в публічному управлінні та менеджменті. Вивчається зарубіжний досвід 

впровадження та реалізації інноваційних технологій в публічному управлінні та 

адмініструванні. Аналізуються інноваційні технології розвитку сучасної системи 

публічної служби в умовах європейської інтеграції України.  

4. Завдання (навчальні цілі) – розвинути здатність до абстрактного мислення, 

поглибити навички аналізу та синтезу на прикладі теоретичних та практичних проблем 

впровадження, розвитку та забезпечення інноваційних технологій в публічному 

управлінні та адмініструванні; навички використання новітніх інформаційних і 

комунікаційних технологій; аналізу, узагальнення, самостійного розв’язання наукових 

завдань у процесі дослідження проблем впровадження, розвитку, забезпечення 

інноваційних технологій в публічному управлінні та адмініструванні на сучасному 

високому рівні, генерувати нові ідеї; удосконалити вміння аналізувати управлінські 
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рішення, стратегії, тактики та методи організації сучасних управлінських практик; 

удосконалити вміння аналізувати зарубіжний досвід впровадження і реалізації 

інноваційних технологій в публічному управлінні та адмініструванні та надавати 

консультації з впровадження інноваційних технологій та розвитку сучасної системи 

публічної служби в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України.  

 

5. Результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

 

Результат навчання 

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

та відповідальність) Методи 

викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток 

у 

підсумко

вій оцінці 

з 

дисциплі

ни 

Ко

д 
Результат навчання 

 Знати:    

1.1 предмет, методи, теоретичні основи, основну 

проблематику сучасних досліджень 

інноваційного забезпечення публічного 

управління та адміністрування 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Іспит 5 

1.2 особливості співвідношення і різницю 

понять «інновації», «інноваційні технології», 

«інноваційна діяльність»,  в господарській 

діяльності та в публічному управлінні та 

адмініструванні 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Іспит. Усна 

доповідь 

5 

1.3 зміст, основні проблеми та засоби реалізації 

концепцій цифровізації, проектного 

менеджменту, доброго врядування, 

реінжинірингу, бенчмаркінгу, аутсорцінгу, 

емерджентності в публічному управлінні та 

адмініструванні 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Іспит.  5 

1.4 особливості забезпечення публічного 

управління та адміністрування в умовах 

різноманітних суспільних чинників, зокрема, 

як: глобалізаційний, інформаційний, 

інноваційний, соціальний, європеїзаційний, 

ситуативний, системний підходи до 

реформування публічного управління в 

Україні    

Лекція, 

Самостійна 

робота 

Усна 

доповідь 

6 

 Вміти:    

2.1 демонструвати знання спеціалізованої 

літератури з тем курсу щодо інноваційних 

технологій публічного управління та 

адміністрування 

 

Практичні, 

самостійна 

робота 

Іспит. Усні 

доповіді. 

5 

2.2 пояснювати варіативність стратегій Лекція, Іспит. Усні 10 
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реалізації концепцій публічного управління 

та адміністрування, як наслідку прийняття 

політичних та управлінських рішень на 

основі географічних, політичних, воєнних, 

суспільних та економічних факторів 

Самостійна 

робота 

доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

2.3 здійснювати дослідження стратегій 

впровадження інноваційних технологій  у 

публічному управлінні та адмініструванні, 

спираючись на методики міждисциплінарних 

досліджень 

Лекція, 

Самостійна 

робота 

Іспит, 

презентація 

дослідження 

10 

2.4 здійснювати експертну оцінку явищ та 

процесів у контексті реалізації інноваційних 

технологій у публічному управлінні та 

адмініструванні 

Лекція, 

Самостійна 

робота 

Іспит, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

5 

2.5 виявляти причинно-наслідкові зв’язки в 

динаміці суспільно-політичних процесів у 

контексті дослідження особливостей 

запровадження інноваційних методів 

публічного управління та адміністрування  

Лекція, 

Практичні, 

Самостійна 

робота 

Усні 

доповіді, 

дискусії,  

5 

2.6 готувати рекомендації та матеріали для 

консультацій щодо стратегій та тактик 

забезпечення інноваційних технологій  в 

публічному управлінні та адмініструванні  

Самостійна 

робота 

Іспит.  5 

 комунікація:    

3.1 використовувати знання іноземних мов для 

аналізу інформаційних Інтернет-ресурсів; 

іноземного досвіду впровадження 

інноваційних технологій у публічному 

управлінні та адмініструванні 

Практичні, 

самостійна 

робота 

Іспит. Усні 

доповіді  

3 

3.2 презентувати результати досліджень, 

самостійної роботи у вигляді доповідей, 

повідомлень, есе, презентацій 

Практичні, 

самостійна 

робота 

Іспит. Усні 

доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

3 

3.3 вести полеміку стосовно питань про кращі 

практики та інноваційні методи та моделі 

публічного управління та адміністрування 

Практичні Дискусії 3 

 автономність та відповідальність:    

4.1 самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу з теми, володіти 

методами обробки, аналізу та синтезу 

наукової інформації 

Самостійна 

робота 

Іспит. Усні 

доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

2 

4.2 вирішувати комплексні завдання з 

верифікацією результатів  досліджень, 

експертних оцінок, порівнювати їх із 

результатами власне проведених досліджень 

щодо особливостей запровадження 

інноваційних технологій  в публічному 

Практичні, 

самостійна 

робота 

Усні 

доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 
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управлінні та адмініструванні 

4.3 нести відповідальність за достовірність та 

політико-ідеологічну незаангажованість 

проведених досліджень і пояснень, 

коментувань застосування інноваційних 

технологій у публічному управлінні та 

адмініструванні  

Практичні, 

самостійна 

робота 

Усні 

доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

4 

   

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                        Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

Сучасні передові концептуальні та 

методологічні знання в галузі науково-

дослідницької та/або професійної діяльності і 

на межі предметних галузей знань, зокрема, 

концепції цифровізації, проектного 

менеджменту, доброго врядування, 

реінжинірингу, бенчмаркінгу, аутсорцінгу, 

емерджентності.  

 

+ 

 

+ 

 

+ 
  

   

 

+ 

    

 

+ 

  

 

Розуміти предметну область та базову 

специфіку професійної діяльності з огляду на 

різноманітні суспільні чинники, зокрема, 

глобалізаційний, інформаційний, інноваційний, 

соціальний, європеїзаційний, ситуативний, 

системний підходи до реформування 

публічного управління в Україні.    

+ +  + + 

      

 

 

 

   

 

Знати основні управлінські моделі, їхні ризики 

та переваги;       
     +    

 

Фундаментальні знання класичної та сучасної 

управлінської теорії вітчизняних і зарубіжних 

вчених у контексті вітчизняної політики 

реформування системи державного управління. 

+ + +   

    

+ 

     

+ 

Вільно володіти категорійно-поняттєвим та 

аналітично-дослідницьким апаратом сучасної 

управлінської науки, розуміти «державно-

управлінські нововведення», здійснювати їх 

класифікацію.  

   
 

+ 
 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

  

+ 

  

 

Уміти з нових дослідницьких позицій 

формулювати загальну методологічну базу 

власного наукового дослідження, 

усвідомлювати його актуальність, мету і 

значення для розвитку інших галузей науки та  

суспільно-політичного життя. 

     

         

 

Отримати комплексне знання щодо принципів 

функціонування та закономірностей розвитку 

органів публічної влади, публічної політики, 

  

 

 

+ 

 
 

+ 

  

 

 

      

 

 

 

+ 
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публічних інститутів та процесів у контексті 

впровадження інноваційних технологій в  

публічному управлінні та адмініструванні. 

 

+ 

 

+ 

Розвинуто використовувати  сучасні 

управлінські теорії, концепти та методи для 

інтерпретації та змістовного аналізу 

управлінських процесів на локальному, 

регіональному, національному та 

міжнародному рівнях, зокрема, державно-

управлінських реформ в Україні. 

 + + +  

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

  

 

 

+ 

   

 

Формулювати наукову проблему з огляду на 

ціннісні орієнтири сучасного суспільства та 

стан її наукової розробки.  

  
 

+ 
 

 

+ 

    

 

+ 

    

 

+ 

 

 

+ 

 

Професійно виконувати управлінські, політико-

організаційні, науково-дослідницькі, 

експертно-аналітичні та консультаційні функції 

на національному та міжнародному ринку 

праці щодо впровадження інноваційних 

технологій публічного управління та 

адміністрування. 

  
 

+ 
 

 

+ 

    

 

+ 

    

 

+ 

 

 

+ 

 

Аналізувати сучасні праці з публічного 

управління, адміністрування, виявляючи 

дискусійні та мало досліджені питання у 

контексті запровадження інноваційних 

технологій публічного управління та 

адміністрування.  

  +  + 

    

+ 

    

+ 

 

+ 

 

 

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 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.4); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання під час навчального періоду: 

1. Усна відповідь: РН 1.6, 1.6, 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 –12 / 20 балів 

2. Доповнення та участь в дискусіях: РН 1.6, 1.6, 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 – 

6 / 10 балів 

3. Самостійна робота - письмова робота-дослідження: РН 1.2-1,6, 2.1-2.6, 3.1, 3.2, 

4.1-4.3 –18 / 30 балів 

Кількість балів під час навчального періоду формують бали, отримані здобувачем у 

процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка під час 

навчального періоду складаються із балів, отриманих за аудиторну роботу – 1) усні 

відповіді на семінарах, 2) доповнення та участь в дискусіях, 3) самостійну роботу 

(письмову роботу-дослідження). Всі види робіт за навчальний період мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   60 балів 

- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті здобувач має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 
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Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1-1.3, 1.6, 2.1 – 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1 – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 

питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 

балів за іспит. Здобувач не допускається до іспиту, якщо під час навчального періоду 

набрав менше, ніж 20 балів. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни 

оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів. У випадку, коли здобувач на іспиті набрав 

менше 24 балів, вони не додаються до оцінки за період навчання (незалежно від кількості 

балів, отриманих під час навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці 

«бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «результуюча оцінка» переноситься 

лише кількість балів, отриманих під час навчального періоду. Рекомендований мінімум 

допуску до іспиту – 36 балів. Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, 

максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за період навчання (мінімум 36, 

максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Кількість балів під 

час навчального 

періоду 

Іспит Результуюча 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Робота за період навчання кількість балів за період 

навчання 

Min – 36 

балів 

Max – 60 

балів 

Усна відповідь на 

практичних 

заняттях  

Теми 3,5,7,8, заняття відбудуться  згідно з 

планом навчальних занять. У разі 

відсутності здобувача на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«6» х 2 = 12 «10» х 2 = 

20 

Доповнення, 

участь в 

дискусіях на 

практичних 

заняттях 

Теми 3,5,7,8, заняття відбудуться  згідно з 

планом навчальних занять.  

«3» х 2=6 «5» х 2 = 

10 

Самостійна  

письмова робота 

Підготовка письмової  роботи-

дослідження відповідно до плану тем 

відбувається впродовж періоду навчання.  

Презентація роботи-дослідження 

відбувається під час аудиторної роботи, 

на практичних заняттях згідно з планом 

навчальних занять  

«18» х 1 = 18 «30» х 1 = 

30 

Загальна оцінка 

за період 

навчання 

 36 60 

Оцінка за іспит  24 40 

Результуюча 

оцінка 

 60 100 
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Критерії оцінювання: 

 

1. Усна відповідь:  

10 балів – здобувач у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

критично аналізує, оцінює та синтезує ідеї, використовуючи обов’язкову та 

додаткову управлінську літературу. Демонструє високий ступінь самостійності. 

8 бали - здобувач у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його викладає, 

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

поставленого завдання, використовує лише обов’язкову управлінську літературу. 

Допускаються несуттєві неточності 

6 бали – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань та 

критичного ставлення до проблем, не спирається на необхідну управлінську 

літературу. Має у відповіді суттєві неточності 

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

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

відповіді 

 

2. Доповнення / дискусія: 

5 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми, демонструє здатність до критичного аналізу та високий ступінь самостійності 

у судженнях  

4 бали – доповнення змістовне, демонструє здатність до критичного оцінювання 

проблем  

3 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

 

3. Самостійна письмова робота: 

 30-21 балів здобувач демонструє здатність до аналізу, узагальнення, критичного 

оцінювання та розв’язання комплексних проблем дослідження управлінських 

інститутів; вміння виявляти зв’язки між управлінським знанням та його 

застосуванням на практиці; вміння пояснювати стратегії, тактики та методи, базові 

вектори розвитку інституційних практик публічного управління. Здобувач здатний 

самостійно формувати методологічну базу дослідження, у повному обсязі володіє 

управлінським матеріалом, вільно та аргументовано ним оперує, глибоко та 

всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані 

результати, демонструє самостійність, інноваційність, достовірність, доброчесність 

проведеного дослідження.  

20-16 балів - здобувачі у достатньому обсязі володіє управлінським матеріалом, 

вільно ним оперує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання. Здобувач демонструє здатність до аналізу 

комплексних проблем дослідження управлінських інститутів, але не виявляє 

зв’язки між управлінським знанням та його застосуванням на практиці. Робота є  

самостійною, містить певні неточності  

15-11 балів – здобувач написав письмову роботу-дослідження, але не демонструє 

глибини знань та здатності до критичного аналізу, самостійності у вирішені 

поставлених завдань, не спирається на необхідну методологічну базу, використовує 

лише навчальну літературу. Робота містить суттєві неточності.  

10-0 балів – здобувач не демонструє здатності до аналізу та критичного оцінювання 

проблем, фрагментарно та поверхово розглядає заявлену проблематику, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані дослідження. 
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4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів - здобувач у повному обсязі володіє управлінським матеріалом, вільно 

та аргументовано його викладає; глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання; демонструє зв’язок між  управлінським знанням та його застосуванням 

на практиці; критично осмислює дослідницькі та практичні проблеми; 

використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, 

достовірність, доброчесність 

15-11 балів - здобувач у достатньому обсязі володіє управлінським матеріалом, 

вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях; в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 

літературу, демонструє самостійність у судженнях.  Робота містить несуттєві 

неточності  

10-6 балів - загалом володіє управлінським матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, здатності до критичного 

аналізу та оцінювання, не спирається на необхідну літературу, робота містить 

суттєві неточності 

5-0 балів - фрагментарно та поверхово викладає матеріал, недостатньо розкриває 

зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не 

самостійність у виконані завдань. 

 

7.3.Шкала відповідності оцінок: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 
 

С
а
м

о
ст

і

й
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

 

1 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи впровадження 

інноваційних технологій публічного управління та 

адміністрування. Концепції «новий державний (публічний) 

менеджмент» та «Governance» як основа сучасного 

публічного управління та адміністрування. 

2  10 

2 

Тема 2. Інноваційний розвиток системи органів публічної 

влади. Інновації та лідерство в контексті демократизації 

управління. 

2  10 

3 

Тема 3. Розподіл повноважень та делегування у контексті 

підвищення ефективності публічного управління та 

адміністрування. 

2 1 10 

4 
Тема 4. Концепція цифровізації в публічному управлінні та 

адмініструванні. Он-лайн медіа як ресурс управління. 
2  10 

5 

Тема 5. Проектний менеджмент (управління проектами, 

project management) як інноваційний інструмент в публічному 

управлінні та адмініструванні 

2 1 10 

 

6 
Тема 6. Реінжиніринг як інноваційний інструмент в 

публічному управлінні та адмініструванні. 
2  10 

7 
Тема 7. Аутсорсинг у діяльності органів публічного 

управління та адміністрування. 
2 1 12 

8 

Тема 8. Інноваційні аспекти створення та функціонування 

органів самоорганізації населення. Емерджентність системи 

місцевого самоврядування як інноваційний ресурс розвитку 

міст. 

2 1 12 

9 
Тема 9. Бенчмаркінг як метод оцінювання територіального 

розвитку.  
2  12 

 ВСЬОГО 18 4 96 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій   – 18 год. 

Практичні   – 4 год. 

Самостійна робота - 96 год. 
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9. Рекомендовані джерела:  

                                                                         Основні  

1. Антикризове управління національною економікою : монографія / [І. Малий, І. 

Радіонова, А. Ємельянов та ін.]; за заг. ред. І. Малого. К. : КНЕУ, 2017. 368 с. 

2. Воротін В. Є. Модифікація та вдосконалення механізму державного управління 

соціально-економічним розвитком України: регіональний вимір / В. Є. Воротін, Р. Є. 

Демчак // Економіка та держава. - 2010. - № 4. - С. 107-110. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2010_4_33. 

3. Воротін В. Є., Романенко Є. A., Щокін Р. Г., Півоваров K. В. Удосконалення 

організаційно-правового механізму державного управління економікою: європейський 

досвід для України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. 3 

(26). С. 368–376. 

4. Воротін В. Є. Шляхи модернізації механізмів і інструментів державного та 

регіонального управління в Україні. Регіональна політика: історія, політико-правові 

засади, архітектура, урбаністика :зб. наук. пр. Вип. IV / Київ. Нац. ун-т будів і архіт-ри. 

Київ: «Бескиди», 2018. В 2-х ч., Ч. 1. C. 146–153. 

5. Гуторова О.О. Територіальне управління: навч. посібник / О.О. Гуторова. – Х.: 

Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2017. – 261 с. 

6. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. 

А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. Частина 2: Електронне урядування: основи та 

стратегії реалізації / [А.І. Семенченко, А.О. Серенок]. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. 

– 72 с.  

7. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід: навч. 

посіб. / С. А. Попов, Г. О. Панченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 220 с. 

8. Корженко В.В.. Методологічні та евристичні інтенції сучасної концепції 

Governance / В.В. Корженко, В.В. Нікітін // Державне будівництво. – 2006. – № 1. – 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/e-

book/doc/1/01.pdf. 

9. Denhardt R.B. The New Public Service. Serving, not steering / R.B. Denhardt, J.V. 

Denhardt. – expanded edition. – New York: Business Park Driv, 2007. – 240 р. 

10. Drechsler W. The ReEmergence of “Weberian” Public Administration after the Fall of 

New Public Management: The Central and Eastern European Perspective / Wolfgang Drechsler 

// Halduskultuur Administrative Culture. – 2005. – № 06 – P. 94-108. 

                                                               

 

Додаткові:  

 

1. Гордон М.В. Моделі публічного управління: порівняльний аналіз та пропозиції для 

України / М.В. Гордон, І.О. Колісник, Н.В. Оленцевич // Державне управління: 
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