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питань для самостійного опрацювання слухачами, перелік рекомендованої
літератури.  

Для підготовки слухачів за магістерською програмою всіх форм навчання за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», аспірантів, а також
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ВСТУП

Рівень цивілізованості будь-якої держави визначається не тільки 
рівнем суспільного та економічного розвитку, а й рівнем організації 
і діяльності публічної влади, що забезпечує керованість суспільством. 
Публічне адміністрування – це надзвичайно широка за обсягом регульо-
ваних суспільних відносин галузь соціального управління: практично 
немає такої сфери суспільного життя, де б не діяли норми публічного 
права та управління. Та все ж їх головною особливістю є те, що однією із 
сторін завжди є орган публічної влади чи його службова особа, іншою – 
громадянин, об’єднання громадян, підприємство, установа, організація. 
Громадянин є головним суб’єктом публічно-правових відносин. Отже, 
публічно-адміністративні відносини виникають у площині відносин 
«людина і влада».

До найважливіших функцій держави Конституція України віднесла 
забезпечення прав і свобод людини, соціальний, правовий та еконо-
мічний захист громадян. Саме права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість державної діяльності. Реалізація цих 
конституційних положень значною мірою залежить від організації 
публічного управління діяльності відповідних державних органів та 
їх посадових осіб. Законодавче регулювання такої діяльності і здійсню-
ють норми публічного адміністрування. Вони базуються на положен-
нях Конституції України, законодавчих актах Верховної Ради, актах 
Президента та Уряду країни, актах центральних та місцевих органів 
державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і тісно 
пов’язані з теоретичними положеннями таких суміжних дисциплін, як 
теорія держави і права, історія держави і права, конституційне право, 
адміністративне право.

Право в публічному адмініструванні – це не лише надзвичайно 
об’ємна галузь права, а й дуже мобільна і мінлива складова публіч-
ного управління. Адже норми права повинні забезпечити правову 
базу реформування системи публічного управління в рамках реаліза-
ції адміністративної реформи в Україні, створити умови для побудови 
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демократичної, соціальної, правової держави. Безпосередньо нор-
мами права встановлюються управлінські правовідносини та закрі-
плюються права і обов’язки громадянина, а також інших суб’єктів, 
які не мають владних повноважень, у відносинах з представниками 
держави; встановлюються організаційні та правові засади функціо-
нування всієї системи публічної адміністрації; здійснюється розподіл 
повноважень між органами державного управління та їх структур-
ними одиницями; визначаються принципи, методи, форми публічно-
управлінської діяльності.

Саме тому актуалізується завдання комплексної реформи публічної 
адміністрації, яка повинна вирішити завдання щодо: формування ефек-
тивної та результативної системи органів виконавчої влади; організа-
цією професійної, політично нейтральної та відкритої публічної цивіль-
ної служби, тобто служби в органах виконавчої влади та місцевого 
самоврядування; створенням системи фінансово самодостатніх органів 
місцевого самоврядування; орієнтацією роботи органів публічної адмі-
ністрації на обслуговування потреб та задоволення інтересів громадян 
(тобто, йдеться про необхідність усвідомлення того, що на першому 
місці має бути публічний інтерес, а не власний інтерес представників 
публічної адміністрації). Врешті решт, гарантуванням підконтрольно-
сті публічної адміністрації політичній владі та підзвітності суспільству, 
адже сьогодні, на жаль, можна констатувати про майже цілковиту від-
сутність контролю громадськості за діяльністю публічної адміністрації. 
Створення нової публічної адміністрації (точніше, реформування ста-
рої публічної адміністрації) вимагає також реформування адміністра-
тивно-територіального устрою та системи місцевого самоврядування, 
насамперед, в інтересах громадян України.

Навчальна дисципліна «Право, Конституція та врядування» інте-
гровано поєднує знання з інших освітніх і наукових галузей: юридич-
них, економічних, політологічних, соціологічних, філософських наук 
тощо. Саме тому головним завданням навчального посібника «Право, 
Конституція та врядування» виступає системне викладення теоретич-
них основ підготовки слухачів магістерської програми освітньої галузі 
«Державне управління» за правовим напрямом. Структура посібника 
повністю відповідає навчальній програмі. Глосарій, запропонований 
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у навчальному посібнику базується на нормативному визначенні кате-
горій і понять публічного адміністрування.

Досвід викладання даної дисципліни в межах магістерських про-
грам свідчить, що наявність ґрунтовних методичних розробок дозво-
ляє інтенсифікувати процес навчання, посилити рівень самостійної 
роботи слухачів магістерських програм, перенести акценти у навчанні 
на практичних аспектах підготовки за правовою тематикою. Структура 
навчального посібника, стиль викладання матеріалу дозволяють вико-
ристовувати його у суміжних напрямах підготовки, а також у межах 
програм підготовки бакалаврів та магістрів багатьох спеціальностей.
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