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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 
1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
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Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с лаб ін

д 

с.р. л с лаб ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Сутність, 

роль та методологічні 

основи менеджменту 

6 2 2 - - 2 8,5 2 0,5 - - 6 

Тема 2. Планування 

як загальна функція 

менеджменту в 

органах публічного 

управління 

8 2 2 - - 4 7 0,5 0,5 - - 6 

Тема 3. Організація 

як загальна функція 

менеджменту в 

органах публічного 

управління 

6 2 2 - - 2 8 0,5 0,5 - - 7 

Тема 4. Мотивація як 

загальна функція 

менеджменту в 

органах публічного 

управління 

8 2 2 - - 4 7 0,5 0,5 - - 6 

Тема 5. Контроль як 

загальна функція 

менеджменту в 

органах публічного 

управління 

7 1 2 -  4 8 0,5 0,5   7 

Тема 6. Регулювання 

як загальна функція 

менеджменту в 

органах публічного 

управління 

7 1 2 -  4 7 - -   7 

Тема 7. Підготовка та 

прийняття рішень у 

публічному 

управлінні 

8 2 2 - - 4 7,5 1 0,5 - - 6 

Тема 8. Інформаційне 

та комунікаційне 

забезпечення органів 

публічного 

управління 

8 2 2 - - 4 8,5 1 - - - 7 

Тема 9. Керівництво 

та лідерство в 

органах публічного 

управління 

8 2 2 - - 4 6 - - - - 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 10. Стратегічне 

та ситуаційне 

управління в органах 

8 2 2 - - 4 7,5 - 0,5 - - 7 
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публічного 

управління 

Тема 11. 

Функціональний 

аналіз і контроль 

діяльності органів 

публічного 

управління 

8 2 2 -  4 8 1 - - - 7 

Тема 12. 

Ефективність 

організації та 

функціонування 

органів  публічного 

управління 

8 2 2 -  4 7,5 1 0,5 - - 6 

Усього годин 90 22 24 - - 44 90 8 4 - - 78 

 

 

1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Денна 

форма 

1 2 3 

1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 2 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Сутність та зміст менеджменту в публічному управлінні. 

Основні закони та закономірності менеджменту.  

Методи менеджменту. 

Функції менеджменту, їх класифікація і взаємозв'язок. 

 

2. Планування як загальна функція менеджменту в органах публічного 

управління 

0,5 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту. 

Класифікація планів.  

Методи планування. 

Місія та цілі: роль та місце в плануванні. 

Сутність та етапи стратегічного планування. 

 

3. Організація як загальна функція менеджменту в органах публічного 

управління 

0,5 

3.1. 

3.2. 

 

3.3. 

Зміст функції організації та її місце в процесі управління. 

Загальне поняття організаційної структури управління та вимоги до їх 

побудови 

Типи організаційних структур управління та їх характеристика 

 

4. Мотивація як загальна функція менеджменту в органах публічного 

управління 

0,5 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

Сутність та основні завдання мотивації праці у публічному 

управлінні. 

Базові теорії мотивації. 

Особливості оплати праці державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування 

 

1 2 3 

5. Контроль як загальна функція менеджменту в органах публічного 

управління 

0,5 

5.1. 

5.2. 

Поняття контролю та його місце в системі публічного управління. 

Види контролю в  публічному управлінні. 
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5.3. Процес контролю в  публічному управлінні та його основні етапи. 

6. Регулювання як загальна функція менеджменту в органах публічного 

управління 

- 

6.1. 

6.2. 

Поняття регулювання та його місце в системі публічного управління. 

Види та етапи процесу регулювання. 

 

7. Підготовка та прийняття рішень у публічному управлінні 1 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

Поняття та суть управлінського рішення.  

Типи управлінських рішень.  

Технологія прийняття управлінського рішення. 

Моделі та методи прийняття управлінських рішень. 

 

8. Інформаційне та комунікаційне забезпечення органів публічного 

управління 

1 

8.1. 

 

8.2. 

8.3. 

Особливості інформаційного забезпечення органів публічного 

управління 

Основні види інформації та інформаційної діяльності.  

Комунікаційний процес та його особливості в державних організаціях 

 

9. Керівництво та лідерство в органах публічного управління - 

9.1. 

 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

Сутність, основні засади керівництва та лідерства в органах 

публічного управління 

Підходи до керівництва.  

Стилі керівництва та їх характеристика.  

Ситуаційні підходи до ефективного керівництва 

 

10. Стратегічне та ситуаційне управління в органах публічного 

управління 

- 

10.1. 

 

10.2. 

10.3. 

 

10.4. 

Сутність та завдання стратегічного менеджменту в органах 

публічного управління 

Стратегія: поняття та особливості розробки. 

Сутність та завдання ситуаційного менеджменту в органах 

публічного управління.  

Моделі ситуаційного менеджменту. 

 

11. Функціональний аналіз і контроль діяльності органів публічного 

управління 

1 

11.1. 

 

11.2. 

11.3. 

Суть та методи функціонального аналізу діяльності органів 

публічного управління.  

Контролінг у системі органів публічного управління.  

Поняття, сутність адміністративного аудиту в системі державної 

служби. 

 

12. Ефективність організації та функціонування органів  публічного 

управління 

1 

12.1. 

 

12.2. 

12.3. 

 

Зміст ефективності діяльності державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування. 

Концептуальні підходи до оцінки ефективності системи управління. 

Методи оцінки ефективності роботи державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

 

 Усього 8 

1.3. Семінарські заняття 

Семінарське заняття 1 

Тема 1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

Питання для усного опитування та дискусії 
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1. Сутність та зміст менеджменту в публічному управлінні. 

2. Основні закони та закономірності менеджменту.  

3. Методи менеджменту. 

4. Функції менеджменту, їх класифікація і взаємозв'язок. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: управління, менеджмент, організація, публічне управління, 

регулювання, планування, мотивація, контроль, суб’єкт менеджменту, об’єкт менеджменту. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

– визначення сутності менеджменту як управлінської категорії в публічному 

управлінні; 

– відмінність понять «менеджмент» та «управління»; 

– загальне між поняттями «менеджмент» та «управління»; 

– визначення сутності суб’єкта управлінської діяльності; 

– визначення менеджменту як науки; 

– сутність законів менеджменту; 

– особливості функціонування закономірностей менеджменту; 

– методологія дослідження, яка використовується в менеджмент; 

– сутність функцій менеджменту; 

– особливості загальних функцій менеджменту; 

– особливості конкретних функцій менеджменту; 

– взаємозв’язок загальних та конкретних функцій менеджменту; 

– реалізація функцій менеджменту при здійсненні управлінської діяльності 

органів публічного управління. 

 

Тема 2: Планування як загальна функція менеджменту в органах публічного 

управління 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Сутність і зміст планування як функції менеджменту. 

2. Класифікація планів.  

3. Методи планування. 

4. Місія та цілі: роль та місце в плануванні. 

5. Класифікація цілей організації. 

6. Сутність та етапи стратегічного планування. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: планування, індикативне, директивне планування, методи планування, 

цільова комплексна програма, місія, цілі організації, бачення, стратегія. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

– визначення сутності планування; 

– завдання та принципи планування в органах публічного управління; 

– особливості здійснення оперативного планування в органах публічного 

управління; 

– формулювання місії організації та її взаємозв’язок із стратегією; 

– особливості побудови дерева цілей; 

– класифікація стратегій організації; 
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– етапи розробки стратегій; 

– особливості реалізації стратегічного плану; 

– особливості стратегічного планування в органах публічного управління. 

 

Тема 3. Організація як загальна функція менеджменту в органах публічного 

управління 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Зміст функції організації та її місце в процесі управління. 

2. Загальне поняття організаційної структури управління та вимоги до їх побудови 

3. Бюрократичні організаційні структури управління та їх характеристика 

4. Адаптивні організаційні структури управління та їх характеристика 

5. Методи побудови організаційних структур. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: організаційна структура управління, основні складові організаційної 

структури управління, бюрократичні та адаптивні організаційні структури. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 сутність та еволюція організаційних структур управління;  

 принципи розробки організаційних структур управління;  

 методика формування організаційної структури управління;  

 методи проектування та моделювання структури управлінської структури;  

 визначення кількості управлінців за функціональними напрямами; 

 організаційна регламентація діяльності структурних підрозділів та окремих 

працівників. 

 
Тема 4. Мотивація як загальна функція менеджменту в органах публічного управління 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Сутність та основні завдання мотивації праці у публічному управлінні. 

2. Базові теорії мотивації. 

3. Особливості оплати праці державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: мотивація, мотив, стимул, стимулювання, теорії мотивації, система 

мотивації, заробітна плата, методи мотивації, гарантії, заохочення, грошова допомога. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 зміст понять „мотивація праці”, „мотив”, „стимул”; 

 мотивація як функція менеджменту державних органів влади та місцевого 

самоврядування;  

 основні інструменти та методи мотивації та стимулювання державних службовців; 

 особливості оплати праці, гарантії та заохочення;  

 порядок обчислення стажу роботи державних службовців;  

 пенсійне забезпечення і грошова допомога у системі державного управління. 

Ділова гра «Всесвітній симпозіум «Зміст теорій мотивації» 
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Мета: закріпити і поглибити знання теорій мотивації, розвинути здатності аналізувати, 

виступати перед аудиторією з навчальною промовою, вести дискусію, відстоювати власну думку, 

використовувати переконливі докази й уміти відповідати на гострі запитання по темі заняття. 

І. Зміст заняття: 

Група розподіляється на команди (по 2-4 студенти). Кожна команда заздалегідь отримує тему, 

згідно якої вона має підготувати доповідь на Всесвітній симпозіум «Зміст теорій мотивації». 

Теми доповідей: 

1. Теорія ERG Клейтона Альдерфера  

2. Теорія потреб Девіда МакКлеланда  

3. Теорія мотиваційної гігієни Фредеріка Герцберга 

4. Теорія очікувань В.Врума  

5. Теорія справедливості С.Адамса;    

6. Модель Портера - Лоулера.  

ІІ. Завдання 

1. Кожна команда повинна за отриманою темою підготувати доповідь на 5–7 хвилин. 

2. Зміст доповіді має розкрити сутність тієї чи іншої теорії мотивації, її здобутки, її роль і 

значення для сучасного менеджменту. Доповідь повинна містити яскраві приклади й аргументи, що 

підтверджують надзвичайну важливість і практичну значимість обстоюваної теорії. 

3. Стиль доповіді повинен бути позитивним, тобто не містити критичних аспектів. 

4. Доповідь має бути проголошеною (а не прочитаною з написаного) від першої особи як 

представника певної школи. 

5. Доповідь має бути розподіленою між учасниками команди таким чином, щоб кожен з них 

продемонстрував свою ділянку роботи і міг бути оцінений. 

6. Кожна команда повинна підготуватись до запитань опонента, а також підготувати критичне 

запитання опоненту. 

ІІІ. Оцінка діяльності команд 

Критерії оцінки команд: 

1. Глибина, переконливість розкриття теми. 

2. Активна участь у доповіді, запитаннях і відповідях усіх членів команди. 

3. Гострота запитань опонентам і ґрунтовність і аргументованість відповідей. 

4. Дотримання правил дискусії. 

5. Дотримання регламенту. 

 
Семінарське заняття 2 

Тема 5. Контроль як загальна функція менеджменту в органах публічного управління 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Поняття контролю та його місце в системі публічного управління. 

2. Принципи і цілі функції контролювання. 

3. Види контролю в  публічному управлінні. 

4. Процес контролю в  публічному управлінні та його основні етапи. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: контроль, контролювання, система контролю, ефективний контроль, 

принципи контролю, етапи процесу контролю, цілі контролювання, види контролю, 

попередній контроль, поточний контроль, підсумковий контроль. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких питаннях: 

– сутність функції контролю в системі публічного управління; 

– основні характеристики системи ефективного контролю; 
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– етапи контролю та характерні особливості кожного етапу; 

– роль зворотного зв’язку при проведенні контролю в органах публічного 

управління; 

– види контролю в  публічному управлінні. 

 

Тема 7. Підготовка та прийняття рішень у публічному управлінні  

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Поняття та суть управлінського рішення.  

2. Типи управлінських рішень.  

3. Технологія прийняття управлінського рішення у публічному управлінні. 

4. Моделі прийняття управлінських рішень. 

5. Методи прийняття управлінських рішень у публічному управлінні. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: управлінське рішення, етапи прийняття управлінських рішень, 

технологія прийняття рішення, методи, чинники прийняття рішень у публічному управлінні. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 зміст управлінської роботи, управлінського процесу; 

 технологія прийняття управлінського рішення; 

 основні етапи прийняття управлінських рішень;  

 різновиди управлінських рішень в органах державної влади та місцевого 

самоврядування; 

 фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень; 

 методи прийняття управлінських рішень; 

 методи контролю процесів реалізації управлінських рішень; 

 стилі управління, доцільність залучення підлеглих до процесу прийняття 

управлінських рішень. 

 
Тема 10.  Стратегічне та ситуаційне управління в органах публічного управління 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Сутність та завдання стратегічного менеджменту в органах публічного управління 

2. Стратегія: поняття та особливості розробки. 

3. Сутність та завдання ситуаційного менеджменту в органах публічного управління.  

4. Моделі ситуаційного менеджменту. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: стратегія, стратегічне управління, типи стратегій, принципи 

стратегічного управління, етапи розробки стратегії, структура стратегії, стратегічні ресурси, 

стратегічні цілі, ситуація, криза, ситуаційне управління. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 економічні передумови ситуаційного управління;  

 сутність та завдання ситуаційного менеджменту;  

 місце ситуаційного менеджменту у загальній системі управління установою;  

 класифікація проблемних ситуацій та моделі ситуаційного менеджменту;  

 основи керування ризиками в проблемних ситуаціях;  

 аналіз ситуацій та їх наслідків;  
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 сутність стратегічного менеджменту;  

 стратегія: поняття, типи, особливості розробки;  

 ієрархічна структура стратегій;  

 цілі та основні завдання стратегії;  

 використання SWOT-аналізу для визначення стратегії розвитку організації (установи); 

 завдання етапу реалізації стратегії; 

 система планів розвитку організацій;  

 зв’язок стратегічних ресурсів зі стратегією;  

 створення організаційної структури, що сприяє успішній реалізації стратегії;  

 приведення організаційної структури у відповідність зі стратегією;  

 пошук оптимальних методів здійснення стратегії. 

 

Тема12. Ефективність організації та функціонування органів  публічного управління 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Зміст ефективності діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

2. Концептуальні підходи до оцінки ефективності системи управління. 

3. Методи оцінки ефективності роботи державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

4. Шляхи оптимізації продуктивності праці державних службовців 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є:  ефективність, результативність, продуктивність, критерії ефективності, 

показники ефективності, методи оцінки ефективності публічного управління, оптимізація 

управління. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 поняття та зміст ефективності діяльності органів  публічного управління;  

 основні критерії ефективності діяльності органів державного управління та місцевого 

самоврядування;  

 демократичні процедури визначення ефективності публічного управління;  

 шляхи оптимізації продуктивності праці державних службовців; 

 гарантії діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування; 

 нормативно-правове за методичне забезпечення оцінки ефективності роботи 

державних службовців в Україні. 

 
 

 

 

 

 

1.4. Самостійна робота студентів  

Самостійна робота студента є однією з основних складових оволодіння навчальним 

матеріалом і виконується в позааудиторний час, передбачений тематичним планом 

навчальної дисципліни. 

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно 

мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навички 

прийняття управлінських рішень. Відповіді на питання повинні бути стисло законспектовані 

(у друкованому вигляді) з обов‘язковими посилання на використані джерела. 
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Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

1. Історія розвитку менеджменту.  

2. Відмінності менеджменту в  установах різних форм власності. Результати подайте у 

вигляді таблиці. 
Таблиця 1 

Відмінності менеджменту в  установах різних форм власності 

Ознаки Державна установа Приватна організація Громадська організація 

Споживач/ ринок    

… … … … 

 
Тема 2. Планування як загальна функція менеджменту в органах публічного 

управління 

1. Особливості розробки та реалізації цільових комплексних програм. 

2. Система стратегічних та поточних планів. 

 

Тема 3. Організація як загальна функція менеджменту в органах публічного 

управління 

1. Основні організаційні теорії. 

2. Особливості розподілу прав і відповідальності в дивізіональних структурах управління. 

3. Значення організаційних структур в системі органів публічного управління. 
 

Тема 4. Мотивація як загальна функція менеджменту в органах публічного управління 

1. Система винагород в органах публічного управління. 

2. Основні інструменти та методи мотивації та стимулювання публічних управлінців. 

3. Пенсійне забезпечення і грошова допомога у системі публічного управління. 

 
Тема 5. Контроль як загальна функція менеджменту в органах публічного управління 

1. Особливості здійснення громадського контролю в публічному управлінні. 

2. Стадії процесу контролю. Результати подайте у вигляді схеми. 

 

Тема 6. Регулювання як загальна функція менеджменту в органах публічного 

управління 

1. Координування в роботі органів публічного управління. 

2. Роль технічних засобів зв’язку в процесі регулювання. 

 

Тема 7. Підготовка та прийняття рішень у публічному управлінні 

1. Зміст управлінської роботи, управлінського процесу. 

2. Різновиди управлінських рішень в органах публічного управління. Результати подайте у 

вигляді таблиці. 

 

 

Таблиця 2 

Типи управлінських рішень 

Ознака Види управлінських рішень 

За ступенем невизна-

ченості (повноти інфор-

мації) 

— прийняті в умовах визначеності; 

— прийняті в умовах невизначеності; 

— прийняті в умовах ризику 

… … 

 

3. Чинники, які впливають на процес прийняття управлінських рішень публічними 

управлінцями. 
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Тема 8. Інформаційне та комунікаційне забезпечення органів публічного управління 

1. Сучасні засоби телекомунікацій для отримання та передавання інформації. 

2. Інформаційно-комунікаційні аспекти публічного управління 

3. Дієві форми співпраці органів публічного управління та громадськості (громадські 

слухання, презентації, соціологічні дослідження тощо). Результати подайте у вигляді 

таблиці. 

 Таблиця 3 

Форми співпраці органів публічного управління та громадськості 

Форми Характерстика Переваги Недоліки 

громадські слухання … … … 

… … … … 

 

Тема 9. Керівництво та лідерство в органах публічного управління 

1. Стилі керівництва публічного управлінця. 

2. Роль лідерства в системі органів публічного управління. 

 

Тема 10. Стратегічне та ситуаційне управління в органах публічного управління 

1. Визначення місії державних установ та організацій. 

2. Використання PEST- та SWOT-аналізу для визначення стратегії розвитку організації 

(установи). Результати подайте у вигляді таблиці. 

 

 Таблиця 4 

Використання PEST- та SWOT-аналізу 

Метод Переваги Недоліки Сфера застосування 

PEST-аналіз    

 SWOT-аналіз    

 

3. Класифікація проблемних ситуацій та моделі ситуаційного менеджменту. 

 

Тема 11. Функціональний аналіз і контроль діяльності органів публічного управління 

1. Інструменти функціонального аналізу. 

2. Контроль та контролінг в системі стратегічного менеджменту державних установ і 

організацій. 

 

Тема 12. Ефективність організації та функціонування органів  публічного управління 

1. Соціальна ефективність функціонування суб‘єктів публічного управління. 

2. Нормативно-правове за методичне забезпечення оцінки ефективності роботи публічних 

управлінців в Україні. 

1.5. Індивідуальні завдання  

 

1.5.1. Умови виконання завдань 

Індивідуальні завдання передбачаються у формі реферату або у формі  індивідуальних 

науково-дослідних завдань (ІНДЗ).  

Завдання у формі ІНДЗ обирається студентом добровільно на початку семестру. 

Виконання індивідуального завдання у формі ІНДЗ передбачає: 

- підбір та опрацювання літератури за темою; 

- складання плану і виконання роботи (вступ, перше питання - розкриття теоретичних 

аспектів проблеми, виклад основних ідей та пропозицій авторів; друге питання - аналіз 

фактичних та статистичних даних; висновки; список використаної літератури та 

інформаційних джерел); 

- презентація ІНДЗ на практичних заняттях (виступ до 5 хвилин).  
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Завдання у формі реферату обирається студентом добровільно або закріплюється за 

студентом викладачем протягом семестру і виконується за усталеними вимогами.  

 

1.5.2. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань 

Метою виконання рефератів і творчих наукових завдань є закріплення і систематизація 

студентами отриманих знань у процесі участі в аудиторних заняттях і самостійної роботи. 

Для виконання рефератів і творчих наукових завдань студенти повинні використовувати 

законодавчі та підзаконні акти, інструктивно-методичні матеріали, науково-монографічну 

літературу, статистичні дані, аналітичну інформацію органів управління, а також практику та 

специфіку діяльності установ.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студентів денної форми навчання 

виконується у межах годин, відведених для самостійної роботи студента.  Тема ІНДЗ у формі 

творчої роботи обирається студентом добровільно і закріплюється за студентом викладачем 

на початку семестру. Тема ІНДЗ у формі реферату обирається студентом добровільно або 

закріплюється за студентом викладачем протягом семестру.  

  Роботи виконуються комп’ютерним способом з одностороннім розміщенням тексту на 

папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві стандартних 

берегів : лівого – 30 мм, верхнього та нижнього – 20 мм, правого – не менше 10 мм. 

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення теми і не повинен перевищувати: 

реферату – 5-7,  творчої наукової роботи  – 14-16 сторінок друкованого тексту шрифтом 

Times New Roman кеглем 14 з півторачним міжрядковим інтервалом. 

Робота починається з титульного аркуша. Нумерація аркушів роботи починається з 

титульного аркуша. Номер на титульному аркуші не проставляється. В тексті реферату 

вступ, розділи та висновки структурно не виділяються. Після тексту реферату подається 

список використаних джерел, нижче якого рукописним способом зазначаються дата 

виконання реферату і особистий підпис студента.  

 
1.5.3. Теми індивідуальних завдань 

1. Поняття і зміст стратегічного управління в державних системах. 

2. Сутність правового регулювання публічного управління. 

3. Принципи кадрової політики у сфері публічного управління. 

4. Сучасні методи відбору і оцінки державних службовців. 

5. Поняття, основні аспекти і концепції демократії. 

6. Основні концепції бюрократії. 

7. Управлінська діяльність: зміст, мета, поняття та ключові особливості. 

8. Публічне управління: сутність, зміст, принципи та основні теорії. 

9. Державний устрій як базис організаційної і функціональної структури публічного 

управління. 

10. Характер і принципи взаємовідносин політики і публічного управління. 

11. Форми і методи управлінської діяльності та зміст управлінських технологій. 

Менеджмент в органах публічного управління: поняття, сутність та ключові 

особливості. 

12. Ґенеза розвитку та сучасні підходи до менеджменту в органах публічного управління. 

13. Формування дієвих механізмів мотивації ефективної роботи державних службовців. 

14. Базові принципи та етичні засади державної служби в нормативно-правових актах 

України. 

15. Зміст, технології та особливості прийняття управлінських рішень в органах 

публічного управління. 

16. Роль та місце стратегії в соціально-економічному розвитку України. 

17. Стратегічне управління в системі українського законодавства. Стан та перспективи. 

18. Значення стратегії в управлінській діяльності керівництва органів публічного 

управління. 
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19. Система управління персоналом в органах публічного управління України: стан, 

проблеми та сучасні тенденції розвитку. 

20. Кадрові технології HR-менеджмента як засоби реалізації ефективної кадрової 

політики управління персоналом. 

21. Стратегічне управління персоналом та формування стратегії в умовах кризових явищ. 

Основні особливості та методики. 

22. Антикризовий менеджмент: формування стратегії діяльності керівника органу 

публічного управління. 

23. Основні поняття, особливості управлінської діяльності, стиль управління та завдання і 

функції керівника менеджменту органів публічного управління. 

24. Принципи, правові та організаційні засади державної служби, що передбачені 

законодавством України. 

25. Порівняльний аналіз системи публічного управління України з існуючими системами 

в окремих країнах Європи і Європейського Союзу. 

26.  Об'єктивність та актуальність євроінтеграційних процесів в Україні у контексті 

державного управління. 

27.  Актуальність пошуку та запровадження нових підходів у сферу роботи з персоналом 

органів публічного управління. 

28.  Напрями використання проектного менеджменту в управлінні реалізацією державних 

програм та проектів. 

29.  Основні засади забезпечення ресурсного, стратегічного та інноваційного планування 

територій і громад, місцевого і регіонального розвитку. 

30.  Зміст та оцінка ефективності використання муніципального маркетингу та 

менеджменту у практиці публічного управління. 

 
1.6. Підсумковий контроль  

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю 

1. Мета, завдання та предмет навчальної дисципліни «Менеджмент в органах 

публічного управління». 

2. Основні закони та закономірності менеджменту.  

3. Методи менеджменту. 

4. Функції менеджменту, їх класифікація і взаємозв'язок. 

5. Система органів публічної влади в Україні 

6. Сутність і зміст планування як функції менеджменту 

7. Класифікація планів.  

8. Методи планування. 

9. Місія та цілі: роль та місце в плануванні. 

10. Класифікація цілей організації. 

11. Сутність та етапи стратегічного планування. 

12. Зміст функції організації та її місце в процесі управління. 

13. Загальне поняття організаційної структури управління та вимоги до їх побудови 

14. Бюрократичні організаційні структури управління та їх характеристика 

15. Адаптивні організаційні структури управління та їх характеристика 

16. Методи побудови організаційних структур. 

17. Сутність та основні завдання мотивації праці у публічному управлінні. 

18. Процесуальні теорії мотивації. 

19. Змістові теорії мотивації. 

20. Особливості оплати праці державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування 

21. Поняття контролю та його місце в системі публічного управління. 

22. Принципи і цілі функції контролювання. 
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23. Види контролю в  публічному управлінні. 

24. Процес контролю в  публічному управлінні та його основні етапи. 

25. Поняття регулювання та його місце в системі публічного управління.  

26. Види регулювання. 

27. Етапи процесу регулювання. 

28. Поняття та суть управлінського рішення.  

29. Типи управлінських рішень.  

30. Технологія прийняття управлінського рішення у публічному управлінні. 

31. Моделі прийняття управлінських рішень. 

32. Методи прийняття управлінських рішень у публічному управлінні. 

33. Особливості інформаційного забезпечення органів публічного управління 

34. Вимоги до управлінської інформації 

35. Основні види інформації та інформаційної діяльності.  

36. Використання сучасних технологій і технічних засобів в управлінні. 

37. Комунікації в державних установа і організаціях: види, особливості. 

38. Етапи комунікаційного процесу 

39. Сутність, основні засади керівництва та лідерства в органах публічного управління 

40. Влада як елемент примушення.  

41. Форми впливу та влади. 

42. Підходи до керівництва.  

43. Стилі керівництва та їх характеристика.  

44. Ситуаційні підходи до ефективного керівництва. 

45. Сутність та завдання стратегічного менеджменту в органах публічного управління 

46. Стратегія: поняття та особливості розробки. 

47. Основні принципи стратегічного менеджменту. 

48. Сутність та завдання ситуаційного менеджменту в органах публічного управління.  

49. Моделі ситуаційного менеджменту. 

50. Суть та методи функціонального аналізу діяльності органів публічного управління.  

51. Основний зміст та вимоги до проведення функціонального аналізу. 

52. Контролінг у системі органів публічного управління.  

53. Види контролінгу у системі органів публічного управління. 

54. Поняття, сутність та методи реалізації адміністративного аудиту в системі державної 

служби. 

55. Функціональне обстеження органу державної влади 

56. Зміст ефективності діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

57. Концептуальні підходи до оцінки ефективності системи управління. 

58. Методи оцінки ефективності роботи державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування. 

59. Шляхи оптимізації продуктивності праці державних службовців 

60. Перспективи розвитку публічного управління в Україні 

 
1.6.2. Приклад екзаменаційного білету 

1. Зміст функції організації та її місце в процесі управління. 

2. Види регулювання в публічному управлінні. 

3. Сутність та завдання ситуаційного менеджменту в органах публічного управління.  

 

 
2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 
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 Вивчення 

навчальної дисципліни 

 

  

     

 До 100 балів   

     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) 

форма навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 До 25 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 

2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості 

лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до 

Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та 

права.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 4 лекційних занять за заочною 

формою навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

 

№ 

з/п 

Форма 

навча-

ння 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 

1. Заочна 4 1,3 2,5 3,8 5,0 

 

2.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 2 семінарських занять за 

заочною формою навчання.  

За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному 

студенту до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 

5 числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 
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Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

 

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів, наведено в наступній таблиці: 

 

12 тем 
Номер теми 

Усього балів 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Максимальна 

кількість балів за 

самостійну роботу 

3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 40 

 

 

3. Рекомендовані джерела 

 

3.1 Базові джерела 

 

1. Авер'янов В. Б. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне 

право / В.Б. Авер'янов, В.А. Дерець, М.І. Ославський, Г.М. Писаренко ті ін. [заг.ред. 

В.Б. Авер'янов] НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К. : 

Юстиніан, 2007. - 288c.  

2. Бебик В. Депутатська діяльність у системі публічного врядування : навч. посіб. /           

В. Бебик, В. Куйбіда. – Київ : НАДУ, 2017. – 368 с.  

3. Бондар-Підгурська О. В. Ділове адміністрування (Корпоративне управління) : навч. 

посіб. / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки 

«Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Ліра-К, 2017. – 486 с.  

4. Буга Н. Ю. Менеджмент Опорний конспект лекцій (в схемах) та методичні 

рекомендації для підготовки до семінарських та практичних робіт / Н. Ю. Буга . – 

Первомайськ, 2011. – 41 с.  

5. Виханский О. С. Менеджмент : учебник. – 5-е издание / О. С. Виханский, Наумов А. И. 

– М. : Магистр : Инфра-М, 2014. – 576 с.  

6. Державне управління та державна служба: словник-довідник / Київський національний 

економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Олексій Юрійович Оболенський (уклад.) — К. 

: КНЕУ, 2005. — 480с.  

7. Мельник А.Ф. Державне управління / А.Ф. Мельник,  

О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко.: навч. посіб. / Алла Федорівна 

Мельник (ред.). — К. : Знання-Прес, 2003. — 344с.  

8. Нижник Н.Р. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади: навч. посіб. 

/ Н.Р. Нижник, С.Д. Дубенко,  

В.І. Мельниченко, Н.Г. Плахотнюк та ін. Українська Академія держ. управління при 

Президентові України / Ніна Романівна Нижник (ред.). — К. : Видавництво УАДУ, 

2002. — 164с.  

9. Воронкова В.Г. Менеджмент у державних організаціях: навчальний посібник /                 

В.Г. Воронкова. – К. : ВД „Професіонал”, 2004. – 256 с. 

10. Кадрове забезпечення органів місцевої влади у сфері надання публічних послуг : навч. 

посіб. / авт. кол. : О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва, О. С. Ігнатенко та ін. ; за заг. ред.      

О. І. Васильєвої, Н. В. Васильєвої, О. С. Ігнатенка. – Київ : НАДУ, 2017. – 284 с.  

11. Менеджмент державних установ і організацій: навчальний посібник / [за ред. 

А.Ф.Мельник]. – Київ: ВД „Професіонал”, 2006. – 464 с. 
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12. Основи менеджменту: теорія і практика : навч. посіб. / Г. Є. Мошек, І. П. Миколайчук, 
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