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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 28 Публічне управління та адміністрування 

2. Код і назва спеціальності – 281 Публічне управління та адміністрування 

3. Назва спеціалізації – Публічне управління та адміністрування 

4. Назва дисципліни – Менеджмент в органах публічного 

управління 

5. Тип дисципліни – обов’язкова   

6. Код дисципліни – ППО.09 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – третій 

10. Семестр – п’ятий  

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3,0/90 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 46 

 % від загального обсягу – 51 

 лекційні заняття (годин) – 22 

 % від обсягу аудиторних годин – 47,8 

 семінарські заняття (годин) – 24 

 % від обсягу аудиторних годин – 52,2 

 самостійна робота (годин) – 44 

 % від загального обсягу – 48,9 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2,5 

 самостійної роботи 

курсова робота (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 2,16 

1,5/45 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 12 

 % від загального обсягу – 13,3 

 лекційні заняття (годин) – 8 

 % від обсягу аудиторних годин – 66,7 

 семінарські заняття (годин) – 4 

 % від обсягу аудиторних годин – 33,3 
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 самостійна робота (годин) – 78 

 % від загального обсягу – 86,7 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 8/4 

 самостійної роботи 

курсова робота (кредитів ЄКТС / 

годин) 

–  

1,5/45 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ППО.03.  Система публічного 

адміністрування 

ППО. 5. Теорія організацій 

 2) супутні дисципліни – ППО.12. Контролінг в органах публічного 

адміністрування 

ППО.8.4. Управління персоналом 

 3) наступні дисципліни – ППО.20.  Державно-управлінські  рішення 

ППО.24. Стратегічний менеджмент 

 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) характеризувати зміст менеджменту в публічному управлінні, основні закони та 

закономірності менеджменту, особливості управлінської структури органів публічного 

управління; 

1.2) відтворювати зміст загальних функцій менеджменту в органах публічного управління; 

1.3) називати елементи та основні поняття управлінського процесу, розкривати зміст 

технології прийняття управлінських рішень органами публічного управління та 

характеризувати чинники, які на них впливають; 

1.4) відтворювати зміст, мету, завдання та принципи реалізації ситуаційного управління та 

проектного менеджменту в органах публічного управління; 

1.5) описувати зміст, види та базові принципи побудови планів, стратегій розвитку органів 

публічного управління (територій, державних організацій, установ); 

1.6) знати порядок проведення функціонального аналізу, адміністративного аудиту та 

контролю виконання завдань діяльності; 

1.7) визначати зміст та принципи стратегічного управління. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати 

словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих 

знань) 

2.1) пояснювати відмінності менеджменту в  установах різних форм власності; 

2.2) інтерпретувати роль та взаємозв’язок загальних функцій менеджменту в органах 

публічного управління; 

2.3) обговорювати особливості прийняття управлінських рішень та основні чинники, які 

впливають на прийняття управлінських рішень; 

2.4) інтерпретувати організаційні та комунікаційні аспекти управління; 

2.5) пояснювати базові принципи реалізації ситуаційного, стратегічного управління та 

проектного менеджменту в органах публічного управління; 
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2.6) визначати особливості проведення функціонального аналізу та адміністративного 

аудиту органів публічного управління. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції 

для розв’язання конкретних задач) 

3.1) організовувати дієву розпорядчу діяльність, вибирати обґрунтовані техніку та форми 

передачі розпоряджень; 

3.2) застосовувати науково обґрунтовані вимоги та порядок формування місії, цілей, 

планів та стратегій органів публічного управління; 

3.3) приймати раціональні та обґрунтовані управлінські рішення; 

3.4) забезпечувати оцінювання та моніторинг реалізації стратегії розвитку органів 

публічного управління (території, організації, установи); 

3.5) розподіляти різні види робіт, організовувати робочі місця, аналізувати процес 

управління в органах публічного управління; 

3.6) вести ефективне ділове спілкування з урахуванням психологічних особливостей 

партнерів. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) інтерпретувати завдання менеджера щодо керівництва діяльністю органів публічного 

управління; 

4.2) узагальнювати види та характер типових проблемних ситуацій та моделі ситуаційного 

управління; 

4.3) досліджувати основні підходи до формування стратегій розвитку органів публічного 

управління; 

4.4) класифікувати види планів органів публічного управління; 

4.5) дискутувати щодо завдань етапу реалізації стратегії; 

4.6) систематизувати критерії оцінки стратегії розвитку органів публічного управління. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) організовувати процес прийняття раціональних та обґрунтованих управлінських 

рішень органами публічного управління; 

5.2) пояснювати місце ситуаційного управління у загальній системі менеджменту; 

5.3) модифікувати ролі та функції менеджменту в органах публічного управління; 

5.4) упорядковувати оптимальні методи перспективного планування; 

5.5) проектувати організаційну структуру, що сприяє успішній реалізації стратегії. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) здійснювати оцінку прийняття та реалізації управлінських рішень органами 

публічного управління; 

6.2) оцінювати ефективність організації та функціонування органів  публічного 

управління; 

6.3) обчислювати показники оцінки стратегії розвитку органів публічного управління. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) генерувати адекватні сучасним умовам ідеї щодо перспектив розвитку органів 

публічного управління; 

7.2) забезпечувати ефективні комунікаційні зв’язки органів публічного управління; 

7.3) складати проекти перспективних планів та стратегій розвитку органів публічного 

управління . 

7.4) визначати шляхи удосконалення роботи органів публічного управління. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

Мета вивчення, завдання, предмет. Зміст дисципліни „Менеджмент в органах 

публічного управління”, взаємозв'язок з іншими дисциплінами. 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації 

як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як 

мистецтво управління. Сутність та зміст менеджменту в публічному управлінні. Основні 

закони та закономірності менеджменту.  Історія розвитку менеджменту.  

Відмінності менеджменту в  установах різних форм власності. Методи менеджменту. 

Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-

психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій 

менеджменту. 

Функції менеджменту, їх класифікація і взаємозв'язок. Загальні (основні), конкретні 

(спеціальні) функції менеджменту 

 

Тема 2. Планування як загальна функція менеджменту в органах публічного 

управління 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту. Основні елементи системи 

планування. Класифікація планів. Методи планування. Етапи процесу планування. Основні 

форми організації планування. 

Місія та цілі: роль та місце в плануванні. Відмінності між місією організації та її 

цілями. Концепції формування цілей: SMART, SMARTER. Основні функції місії. Сутність та 

етапи стратегічного планування. Класифікація цілей організації. Структуризація цілей. 

Процес постановки цілей. Ключові особливості стратегії. 

Особливості розробки та реалізації цільових комплексних програм. Система 

стратегічних та поточних планів. 

 

Тема 3. Організація як загальна функція менеджменту в органах публічного 

управління 

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. Бюрократичні організаційні структури управління 

та їх характеристика. Адаптивні організаційні структури управління та їх характеристика. 

Методи побудови організаційних структур. Експертний метод (оцінки і висновки 

фахівців). Метод порівнянь і аналогій (у тому числі з державними органами аналогічного 

профілю в зарубіжних країнах, а також з недержавними установами, якщо вони, виконуючи 

аналогічні завдання, діють більш ефективно). Метод організаційного моделювання. 

 Основні організаційні теорії. Особливості розподілу прав і відповідальності в 

дивізіональних структурах управління. Значення організаційних структур в системі органів 

публічного управління. 

 

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

Значення людського фактора в управлінні організацією. Принципи врахування 

інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в 

процесі мотивування. 

Сутність та основні завдання мотивації праці у публічному управлінні. Базові теорії 

мотивації. Особливості оплати праці державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

Система винагород в органах публічного управління. Основні інструменти та методи 

мотивації та стимулювання публічних управлінців. Пенсійне забезпечення і грошова 

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

Поняття контролю та його місце в системі публічного управління. Принципи і цілі 

функції контролювання. Види контролю в  публічному управлінні. Процес контролю в  

публічному управлінні та його основні етапи. Роль зворотного зв’язку при проведенні 

контролю в органах публічного управління 

Етапи процесу контролю: формування стандартів вимірювання, порівняння 

фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролю.  

Особливості здійснення громадського контролю в публічному управлінні. 

 

Тема 6. Регулювання як загальна функція менеджменту в органах публічного 

управління 

 Поняття регулювання та його місце в системі публічного управління.  Види 

регулювання. Етапи процесу регулювання. Місце регулювання серед інших функцій 

менеджменту. Проблеми здійснення державного регулювання. Етапи здійснення 

регулювання та їх перебіг. 

Координування в роботі органів публічного управління. Роль технічних засобів 

зв’язку в процесі регулювання. 

 

Тема 7. Підготовка та прийняття рішень у публічному управлінні 

Поняття та суть управлінського рішення. Типи управлінських рішень. Умови 

прийняття управлінських рішень. Підходи до прийняття рішень. Технологія прийняття 

управлінського рішення у публічному управлінні.  Різновиди технологій прийняття рішень. 

Моделі прийняття управлінських рішень. Методи прийняття управлінських рішень у 

публічному управлінні. Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських 

рішень. 

Зміст управлінської роботи, управлінського процесу. Процес управління як сукупність 

взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій 

менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. 

Управлінський цикл та управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, 

аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв'язок. Особливості 

процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність. 

 

Тема 8. Інформаційне та комунікаційне забезпечення органів публічного управління 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Характеристика носіїв інформації. Поняття 

і характеристика комунікацій. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. Моделі 

комунікаційного процесу. Перешкоди в комунікаціях.  

Особливості інформаційного забезпечення органів публічного управління. Вимоги до 

управлінської інформації.  Основні види інформації та інформаційної діяльності. 

Використання сучасних технологій і технічних засобів в управлінні. Комунікації в 

державних установа і організаціях: види, особливості. Етапи комунікаційного процесу. 

Сучасні засоби телекомунікацій для отримання та передавання інформації. 

Інформаційно-комунікаційні аспекти публічного управління. Дієві форми співпраці органів 

публічного управління та громадськості (громадські слухання, презентації, соціологічні 

дослідження тощо). 

 

Тема 9. Керівництво та лідерство в органах публічного управління 

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

Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Підходи до керівництва. Стилі 

керівництва та їх характеристика. Ситуаційні підходи до ефективного керівництва. 

Особливості керівництва, його сутність та роль в органах публічного управління. 

Сутність влади та її підґрунтя. Особливості встановлення відповідальності посадових осіб. 

Природа лідерства в органах публічного управління. 
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Стилі керівництва публічного управлінця. Роль лідерства в системі органів 

публічного управління. 

 

Тема 10.  Стратегічне та ситуаційне управління в органах публічного управління 
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. 

Визначення місії державних установ та організацій. Використання PEST- та SWOT-

аналізу для визначення стратегії розвитку організації (установи). Класифікація проблемних 

ситуацій та моделі ситуаційного менеджменту. 

 

Тема 11. Функціональний аналіз і контроль діяльності органів публічного управління 

Суть та методи функціонального аналізу діяльності органів публічного управління. 

Основні цілі функціонального обстеження. Завдання функціонального обстеження. Типи 

функціонального обстеження — вертикальне, горизонтальне та системне. Методика 

проведення функціонального обстеження. Етапи проведення функціонального обстеження. 

 Контролінг у системі органів публічного управління. Основні завдання контролінгу. 
Види контролінгу. Форми контролінгу. 

Поняття, сутність та методи реалізації адміністративного аудиту в системі державної 

служби. Передумови проведення адміністративного аудиту в практиці функціонування 

державної служби. Характеристика видів аудиту адміністративної діяльності, що 

використовуються в системі державної служби. Методи аудиту адміністративної діяльності. 

Етапи адміністративного аудиту. 

Інструменти функціонального аналізу. Контроль та контролінг в системі 

стратегічного менеджменту державних установ і організацій. 

 

Тема12. Ефективність організації та функціонування органів  публічного управління 

Зміст ефективності діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. Оцінка ефективності діяльності державних службовців. Оцінка ділових і 

особистісних якостей працівників. Принципи обґрунтування ефективності управлінських 

рішень. Види індикаторів визначення якості та ефективності виконання державною службою 

своїх зобов'язань (програм, завдань, заходів і т. ін.).  Оцінювання ефективності управлінської 

діяльності органів місцевого самоврядування.  

Концептуальні підходи до оцінки ефективності системи управління. Цільова 

концепція. Системна концепція організаційної ефективності. Оцінка ефективності 

управління за концепцією досягнення балансу інтересів. Функціональна концепція. 

Композиційна концепція ефективності управління. Інтегральний підхід. Рівневий підхід до 

оцінки ефективності управління. Часовий підхід до оцінки ефективності управління. 

Методи оцінки ефективності роботи державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування.  Основні критерії ефективності діяльності органів державного 

управління та місцевого самоврядування. Шляхи оптимізації продуктивності праці 

державних службовців. 

Соціальна ефективність функціонування суб‘єктів публічного управління. 

Нормативно-правове за методичне забезпечення оцінки ефективності роботи публічних 

управлінців в Україні. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

     

усього  

у тому числі  

усього  

у тому числі 

л с лаб інд с.р. л с лаб інд 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 

Тема 10. Стратегічне 

та ситуаційне 

управління в органах 

публічного 

управління 

8 2 2 - - 4 7,5 - 0,5 - - 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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 
 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні) заняття) проводяться згідно з 

темами та обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 

1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських (практичних) занять з передбачених тематичним планом 

тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять  

визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає завдання до 

кожної теми.  

Самостійна робота студентів заочної форми навчання передбачена навчальним планом 

у формі  виконання домашньої контрольної роботи. 

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Студенти денної форми навчання виконують індивідуальні завдання у формі 

проектної пропозиції.  

Виконання індивідуальних завдань студентами заочної форми навчання передбачено 

навчальним планом у формі  домашньої контрольної роботи. 

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості 

балів, виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 
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3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.  

Структура екзаменаційного білету включає 3 теоретичних питання. 

 

6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування студентам балів за результатами навчання здійснюється за схемою, 

наведеною на рис. 

 
 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   

 
6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  самостійної 

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-

методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1 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 
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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.      
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