
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

28 «Публічне управління 

та адміністрування»   

 
Нормативна 

 

 
Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація): 

281 Публічне управління 

та адміністрування 

Змістових модулів – 3 

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 год. 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 3 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

30 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 2 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

76 год. 112 год. 

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю: іспит 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –  44:76 

для заочної форми навчання – 8:112 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни «Менеджмент публічних установ та 

організацій» є впровадження сучасних технологій менеджменту в 

управлінську практику державних організацій. 

Об’єктом дисципліни «Менеджмент публічних установ та організацій» є 

механізм управління в публічних установах та організаціях. 

Мета навчальної дисципліни надання  студентам теоретичних знань і 

засвоєння ними практичних навичок з питань управління в системі 

публічних установ і організацій. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є набуття наступних 

теоретичних знань: 

 основи теорії державного менеджменту;

 розвиток системи державної служби;

 методологія проектування системи управління державної організації;

 світовий досвід реорганізації державної служби;

 управління персоналом у державних організаціях;

 кваліфікаційні вимоги до державних службовців;

 упровадження інноваційних механізмів у державних організаціях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

отримати: 

а) загальні компетентності:  

 

 1. ЗК02 - здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні; 

2. ЗК04 – здатність бути критичним і самокритичним; 

3. ЗК05 - здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

4. ЗК06 - здатність працювати в команді; 

5. ЗК07 - здатність планувати та управляти часом; 

6. ЗК08 -  вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

7. ЗК09  - здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

8. ЗК10 - Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

9. ЗК11 - здатність силкуватися іноземною мовою; 

10. ЗК12 - навички міжособистісної взаємодії; 

11.ЗК13 – здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня.  

 

б) фахові компетентності:  

 

Фахові компетентності, яких набувати здобувачі вищої освіти впроцесі 

вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент публічних установ  та 

організацій» 



 

 
Компетенції згідно освітньої програми Складові компетентності 

СК01 Здатність до соціальної взаємодії, 

до співробітництва й розв’язання 

конфліктів. 

Здатність аналізувати ефективність 

комунікаційних процесів у державних 

організаціях; 

володіти методами комплексного 

оцінювання результатів виконання 

завдань, передбачених цільовими 

комплексними програмами та програм 

соціально-економічного розвитку 

підпорядкованих об’єктів державного 

управління. 

СК02 Здатність забезпечувати 

належний рівень вироблення та 

використання управлінських продуктів, 

послуг чи процесів; 

 

 

Здатність визначати сутність і зміст 

ефективності діяльності державної 

організації; принципи визначення 

ефективності діяльності державної 

організації та державної служби. 

Володити  світовим досвідом  з 

формування системи оцінювання 

ефективності діяльності державної 

організації та державної служби; знати. 

показники, які відображають 

ефективність діяльності державної 

організації. 
 

СК03 Здатність забезпечувати 

дотримання нормативно  правових та 

морально-етичних норм поведінки 

Здатність визначати сутність державної 

служби: і завдання; принципи функціонування 

державної служби; цілі й функції державної 

служби; нормативно-правове забезпечення 

функціонування державної служби. 

СК04 Здатність використовувати в 

процесі підготовки і впровадження 

управлінських рішень сучасні ІКТ. 

Здатність визначати передумови 

впровадження інноваційних інструментів 

менеджменту в систему управління 

державними організаціями; 

СК05 Здатність використовувати 

систему електронного документообігу. 

Здатність визначати сутність 

електронного уряду як концепції 

державного управління в 

інформаційному суспільстві. Знати 

світовий досвід становлення електронного 

уряду; перспективи впровадження 

електронного уряду в Україні. 
СК06 Здатність розробляти тактичні та 

оперативні плани управлінської 

діяльності 

Знати сучасні моделі менеджменту державних 

організацій; Здатність к адаптації технологій 

менеджменту на регіональному рівні.  



СК07 Здатність готувати проекти 

управлінських рішень та їх 

впроваджувати   

 

 

 

Здатність забезпечувати підготовку 

оперативної інформації про результати 

поточної діяльності всіх підрозділів 

організації. Володіти підходами та 

методами аналізу результатів виконання 

потокового плану робіт підрозділів 

організації. 

Володіти методами оцінювання 

ефективності управлінських рішень у 

державних організаціях; 

аналізувати ефективність 

комунікаційних процесів у державних 

організаціях. 
 

СК09 Здатність впроваджувати 

інноваційні технології. 

 

 Здатність визначати передумови 

впровадження інноваційних 

інструментів менеджменту в систему 

управління державними організаціями; 

взаємозв’язок ефективності 

економічних рішень і діяльності 

державної організації. Здатність 

визначати сутність електронного уряду 

як концепції державного управління в 

інформаційному суспільстві.  

СК10 Здатність до дослідницької та 

пошукової діяльності в сфері 

публічного управління та 

адміністрування. 

Знати світовий досвід становлення 

електронного уряду; перспективи 

впровадження електронного уряду в Україні; 
світовий досвід фінансування державних 

організацій 

 

СК11 Здатність у складі робочої групи 

проводити прикладні дослідження в 

сфері публічного управління та 

адміністрування.  

Знати світовий досвід з формування 

системи оцінювання ефективності 

діяльності державної організації та 

державної служби; показники, які 

відображають ефективність діяльності 

державної організації. 

 

Очікувані програмні результати навчання:  

 

1. ПР8. Розуміти та використовувати технології вироблення, 

прийняття та реалізації управлінських рішень 

2. ПР11 Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити 

висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції; 

3. ПР12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами 

державної влади і місцевого самоврядування; 

4. ПР13. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм 

сталого розвитку; 

5. ПР14. Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов; 

6. ПР15. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної 

діяльності. 



1. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи складових   етапу трансформації державного 

управління в державний менеджмент 

Тема 1. Передумови виникнення державного менеджменту 

1. Сутність поняття «державна організація». 

2. Механізм держави. 

3. Основні поняття та еволюція державного управління. 

4. Передумови та наслідки кризи державного управління. 

Тема 2. Трансформація державного управління в державний менеджмент 

1. Концепція «менеджеризму». 

2. Сутність переходу від державного управління до державного 

менеджменту. 

3. Основні положення державного менеджменту. 

4. Критика концепції «менеджеризму». 

5. Теорії менеджменту в державній організації. 

6. Основні характеристики концепції «GOVERNANCE». 

 Тема 3. Державна служба україни як об’єкт менеджменту 

1. Державна служба: сутність і завдання. 

2. Принципи функціонування державної служби. 

3. Цілі й функції державної служби. 

4. Нормативно-правове забезпечення функціонування державної 

служби 

 Тема 4. Проектування державної організації 
1. Головні вимоги та критерії існування організації. 

2. Основи проектування організації. 

3. Вплив ситуаційних чинників на проектування державної ор- 

ганізації. 

4. Форми проектування організації. 

             Змістовий модуль 2. Органiзацiйні складови державного менеджменту. 

Тема 5.  Формування системи менеджменту персоналу в державній організації 

1. Стратегія та політика менеджменту персоналу державної 

організації. 

2. Професійно-кваліфікаційна характеристика посади державного 

службовця. 

3. Кадрова політика в державній організації. 

4. Функції управління персоналом державної організації. 

5. Роль і місце кадрової служби в системі управління персоналом. 

Тема 6. Фінансовий і бюджетний менеджмент у діяльності державних 

організацій 
1. Доходи та видатки державних організацій. 

2. Передумови впровадження фінансового і бюджетного ме- 

неджменту в управлінську діяльність державних організації. 

3. Система оплати праці працівників державних організацій. 

4. Планування доходів і видатків у державній організації. 

5. Світовий досвід фінансування державних організацій 



6. Нормативні документи, що регулюють питання обліку та 

планування доходів, видатків і витрат у державних організаціях. 

Тема 7. Діяльність державної організації та показники визначення її     

ефективності 
1. Сутність і зміст ефективності діяльності державної організації. 

2. Принципи визначення ефективності діяльності державної 

організації та державної служби. 

3. Світовий досвід з формування системи оцінювання ефективності 

діяльності державної організації та державної служби. 

4. Показники, які відображають ефективність діяльності державної 

організації. 

Змістовий модуль 3. Сучасні світові тенденції менеджменту 

державних організацій на державному і регіональному рівнях 

Тема 8. Управління державними організаціями в країнах 

Европи 

1. Організаційна модель Європейського Союзу 

2. Особливості управління державними організаціями у Франції. 

3. Головні особливості організації державної служби в Німеччині. 

4. Особливості управління державними організаціями у Вели- 

кобританії. 

Тема 9. Управління державними організаціями в США 

1. Система управління державними організаціями в США 

2.  Особливості державної служби США. 

3. Основні принципи розбудови апарату професійного 

державного чиновництва. 

4. Відбір, повноваження й оцінка службовців.  

5. Відбір на посади вищого керівництва 

 Тема 10. Управління державними організаціями в країнах Азії 

1. Категорії державних службовців у Японії та цінності служ- бовців 

державних організацій. 

2. Призначення на державну службу та службове становище 

чиновників. Специфічні особливості японського суспільства. 

3. Регуляторна основа державної служби в Китаї. 

4. Особливості кадрового менеджменту в державних органі- заціях 

Китаю. 

Тема 11. Функціональні особливості діяльності державної 

організації як основа формування системи менеджменту 

1. Приналежність державної організації до певного виду державно-

владної діяльності (законодавчої, виконавчої та судової). 

2. Типологія державних організацій за специфікою діяльності як 

основа ефективного менеджменту в державній організації. 

3. Особливості компетенцій різних груп державних організацій. 

4. Реалізація державною організацією функцій планування, ор- 

ганізації, кадрового забезпечення та контролю залежно від 



функціональних особливостей. 

Тема 12. Корупція та сучасні стратегії антикорупційної політики 

1. Загальна характеристика поняття «корупція» 

2. Класифікація видів корупції та загроз від неї 

3. Оптимальний рівень корупції 

4. Проблема конфлікту інтересів 

5. Світовий досвід боротьби з корупцією 

Тема 13. Сучасні світові тенденції менеджменту державних 

організацій на державному і регіональному рівнях 

1. Причини проведення адміністративних реформ у країнах 

Центральної, Східної та Північної Європи. 

2. Сучасні моделі менеджменту державних організацій. 

3. Проблеми впровадження управлінського та операційного аудиту 

на регіональному рівні. Адаптація технологій менеджменту на 

регіональному рівні. 

4. Бенчмаркінг як ефективний інструмент державного мене- 

джменту на регіональному рівні. 

Тема 14. Провадження інноваційних управлінських механізмів у 

державні організації 

1. Передумови впровадження інноваційних інструментів 

менеджменту в систему управління державними організаціями. 

2. Взаємозв’язок ефективності економічних рішень і діяльності 

державної організації. 

3. Електронний уряд як концепція державного управління в 

інформаційному суспільств. 

4. Світовий досвід становлення електронного уряду. 

5. Перспективи впровадження електронного уряду в Україні. 

Тема 15. Адміністративна реформа в Україні 

1. Формування ефективної системи менеджменту державних 

організацій. 

2. Сучасні проблеми системи управління державними органі- 

заціями. 

3. Концепція адміністративної реформи в Україні. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб і

н

д 

с.

р. 

 л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

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



Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Основи складових етапу трансформації державного 

управління в державний менеджмент 

Тема 1. Передумови 

виникнення 

державного 

менеджменту. 

8 2 1   5  2    2 

Тема2.Трансформаія

державного 

управління в 

державний 

менеджмент 

8 2 1   5      5 

Тема 3. Державна 

служба україни як 

об’єкт менеджменту. 

8 2 1   5      6 

Тема 4. 
Проектування 

державної організації 

10 4 1   5  2    4 

Разом за змістовим 

модулем 1 

34 10 4   20  4    17 

Змістовий модуль 2. Органiзацiйні  складови державного менеджменту. 

Тема 5. Формування 

системі менеджменту 

персоналу в 

державній організації.  

8 2 1   5      10 

Тема 6. Фінансовій і 

бюджетній 

менеджмент в 

діяльності державних 

організацій. 

8 2 1   5      8 

Тема 7. Діяльність 

державної організації 

та показники її 

ефективності. 

8 2 1   5      4 

Разом за змістовим 

модулем 2 
24 6 3   15      22 

Змістовий модуль 3. Сучасні світові тенденції менеджменту державних 

організацій на державному і регіональному рівнях 

Тема 8. Управління 

державними 

організаціями 

країнами міра.  

8 2 1   5   2   6 

Тема 9. Управління 

державними 

організаціями в 

США.  

8 2 1   5      5 



Тема10. Управління 

державними 

організаціями в 

країнах Азії. 

8 2 1   5  2    5 

Тема 11. 
Функціональні 

особливості 

діяльності державної 

організації як основа 

формування системи 

менеджменту. 

8 2 1   5      5 

Тема 12. Корупція 

та сучасні стратегії 

антикорупційної 

політики. 

8 2 1   5       

Тема 13. Сучасні 

світові тенденції 

менеджменту на 

державному і 

регіональному рівнях. 

8 2 1   5       

Тема 14. 
Провадження 

інноваційних 

управлінських 

механізмів у державні 

організації. 

8 2 1   5       

Тема15. 
Адміністративна 

реформа в Україні. 

8 2 1   5       

Разом за змістовим 

модулем 3 
64 16 8   40 18 2   6 21 

Усього годин 120 30 14   76 120 6 2   112 

 

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль-сть 

годин 

1 Тема 1. Передумови виникнення державного менеджменту. 1 

2 Тема 2. Трансформаіядержавного управління в державний менеджмент 1 

3 Тема 3. Державна служба україни як об’єкт менеджменту 1 

4 Тема 4. Проектування державної організації 1 

5 Тема 5. Формування системі менеджменту персоналу в державній 

організації. 
1 

6 Тема 6. Фінансовій і бюджетній менеджмент в діяльності державних 

організацій. 
1 



7 Тема 7. Діяльність державної організації та показники її ефективності. 1 

8 Тема 8. Управління державними організаціями країнами міра. 1 

9 Тема 9. Управління державними організаціями в США. 1 

10 Тема 10. Управління державними організаціями в країнах Азії. 1 

11 Тема 11. Функціональні особливості діяльності державної організації 

як основа формування системи менеджменту. 
1 

12 Тема 12. . Корупція та сучасні стратегії антикорупційної політики. 1 

13 Тема 13. Сучасні світові тенденції менеджменту на державному і 

регіональному рівнях. 
2 

 

 

8. Самостійна робота 

 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального 

процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним 

керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним 

засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної 

роботи студента. 

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та 

послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє 

суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації. 

Основними формами СРС є такі: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 

 вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного 

опрацювання; 

 підготовка до семінарських, практичних (лабораторних) занять та 

виконання домашніх завдань; 

 систематика вивченого матеріалу курсу перед написанням модулів та 

підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю; 

 виконання індивідуальних завдань (написання рефератів, здійснення 

наукових досліджень з підготовкою доповіді на науковій студентській 

конференції та/або публікацією статті (тез доповіді) у науковому збірнику, пошук 

(підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою курсу, 

підготовка та проведення студентом на практичному занятті міні-лекції, 

складання словника по курсу, розробка тематичного кросворду, написання 

реферату за заданою тематикою тощо). 

Всі завдання самостійної роботи поділяються на обов’язкові та вибіркові. 

До обов’язкових належать завдання, які студенти мають виконувати обов’язково 

впродовж вивчення даної дисципліни. Вибіркові включають альтернативні 

завдання, серед яких студент на власний розсуд обирає конкретні завдання з тим, 

щоб набрати необхідну кількість балів. 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль-

кість 

годин 



1 Тема 1. Передумови виникнення державного менеджменту. 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Основні характеристики державних організацій. 

2. Основні види державних організацій. 

3. Сутність переходу від державного управління до держав- 

ного менеджменту. 

4. У чому полягають передумови переходу від державного 

менеджменту до державного управління? 

5. Визначте сутність і структуру державного механізму. 

6. Дайте характеристику причинам і наслідкам державної 

кризи. 

7. Взаємозв’язок державного управління та ефективності діяль- 

ності державних організацій. 

8. Дайте характеристику еволюції державного управління. 

9. Визначте умови виникнення державних криз. 

10. Наслідки виникнення державних криз. 

 

ІІІ. Теми рефератів: 

1. Вплив еволюції теорії менеджменту на формування 

системи державних організацій. 

2. Фактори впливу на впровадження державного 

менеджменту в практичну діяльність державних організацій. 

3. Проблеми переходу від державного управління до 

державного менеджменту. 

4. Взаємозв’язок причин і наслідків державної кризи. 

5. Комплексність кризи державного управління. 

  

5 

2 Тема 2. Трансформаія державного управління в державний менеджмент.  

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Ринкова оцінка діяльності держструктур. 

2. Упровадження методів приватизації державних послуг. 

3. Децентралізація державного управління. 

4. Сучасна концепція державного менеджменту. 

5. Умова впровадження менеджменту в державну організацію. 

6. Світовий досвід надання державних послуг. 

 

ІІІ. Теми рефератів: 

1. Вплив еволюції теорії менеджменту на формування систе- 

ми управління державних організацій. 

2. Фактори необхідності впровадження державного менедж- 

менту в практичну діяльність державних організацій. 

3. Складові ринкової оцінювання результативності 

державних організацій. 

4. Світовий досвід приватизації державних послуг. 

5. Сучасна концепція державного менеджменту. 

6. Умови виникнення сучасної концепції державного мене- 

джменту. 

    

5 

3 Тема 3 Формування колективу підприємства 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

5 



ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Філософські засади теорії державної служби. 

2. Понятійний апарат теорії державної служби. 

3. Концептуальні ідеї теорії державної служби. 

4. Теоретична модель державної служби. 

5. Методи державної служби. 

6. Принципи державної служби. 

7. Цілі державної служби. 

8. Характеристика нормативної бази державної служби. 

 

ІІІ. Теми рефератів: 

1. Еволюція розвитку інституту державної служби. 

2. Взаємозв’язок принципів і завдань державної служби. 

3. Державна служба як особливий вид державних організацій. 

4. Характеристика нормативно-законодавчої бази державної 

служби України. 

    

4 Тема 4. Проектування державної організації. 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.  

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Параметри створення організації: вплив ситуаційних чин- 

ників на проектування державної організації, чинники 

зовніш- нього середовища, алгоритм роботи всередині 

організації. 

2. Елементи проектування державної організації. 

3. Форми проектування організації. 

4. Причини виникнення та сутність горизонтального й верти- 

кального розподілу праці. 

5. Особливості структур управління державними організаціями. 

ІІІ. Теми рефератів: 

1. Вплив спеціалізації діяльності на процес проектування дер- 
жавної організації. 
2. Світовий досвід проектування державних організацій. 
3. Особливості процесу проектування державних організацій. 

 

     

5 

5 Тема 5. Формування системі менеджменту персоналу в державній 

організації. 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Стратегія та політика менеджменту персоналу державної 

організації. 

2. Кадрова політика в державній організації: механізм форму- 

вання й реалізації. 

3. Місце служби персоналу в державній організації. 

4. Функції управління персоналом. 

5. Особливості процесу найму в державних організаціях. 

6. Процес оцінювання результативності праці спеціалістів 

усіх рівнів у державних організаціях. 

7. Реалізація розвитку персоналу в державних організаціях. 

 

ІІІ. Теми рефератів: 

5 



1. Формування ефективної системи найму працівників у дер- 

жавні організації. 

2. Формування системи розвитку персоналу в державній 

організації. 

3. Формування та робота з кадровим резервом у державній 

організації. 

4. Сучасна система оцінювання результативності праці пер- 

соналу в державній організації. 

5. Результати атестації як інструмент мотивації персоналу 

державної організації. 

6. Джерела формування кваліфікаційних вимог до персоналу 

державної організації. 

7. Формування критеріїв оцінювання професійних якостей 

державного службовця. 

6 Тема 6. Фінансовій і бюджетній менеджмент в діяльності державних 

організацій. 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Дайте характеристику об’єкта фінансування державного 

менеджменту. 

2. Особливості формування доходів державних організацій. 

3. Які особливості формування видатків державних організацій? 

4. Бухгалтерський облік у державних організаціях. 

5. Система оплати праці в державних організаціях. 

6. Упровадження фінансового менеджменту в систему управ- 

ління державними організаціями. 

7. Нормативні акти, що регламентують фінансові відносини в 

державних організаціях. 

ІІІ. Теми рефератів: 

5 

7 Тема 7. Діяльність державної організації та показники її ефективності. 

 І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Розкрийте сутність ефективності діяльності державних ор- 

ганізацій. 

2. Дайте характеристику особливостей процесу оцінювання 

результативності діяльності державних організацій. 

3. Розкрийте зміст принципів, на яких ґрунтується система 

оцінювання ефективності діяльності державних організацій. 

4. Об’єкт оцінювання ефективності діяльності державних ор- 

ганізацій. 

5. Основні тенденції провідних країн у формуванні оцінюван- 

ня ефективності державних організацій і державної служби. 

6. Управлінський аудит як ефективний інструмент оцінюван- 

ня результативності державних організацій. 

7. Економічний і соціальний зміст показників ефективності 

діяльності державних організацій. 

ІІІ. Теми рефератів: 

1. Складові ринкового оцінювання результативності держав- 

них організацій. 

2. Основні підходи до формування системи оцінювання ефек- 

тивності діяльності державних організацій. 

3. Проблеми адаптації провідного світового досвіду оціню- 

5 



вання ефективності державних організацій у системи держав- 

ного управління України.     

8 Тема 8. Управління державними організаціями країнами міра. 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Основна мета та ідея створення Європейського Союзу. 

2. Організаційні складові системи управління Європейським 

Союзом. 

3. Характеристика системи державного менеджменту в Німеч- 

чині. 

4. Особливості формування системи управління державними 

організаціями у Франції. 

5. Принципи формування системи державного менеджменту 

у Великобританії. 

ІІІ. Теми рефератів: 

1. Організаційна структура ЄС як вдала модель 

міжнародного державного менеджменту. 

2. Національні риси системи державного менеджменту в Ні- 

меччині. 

3. Модель державного менеджменту у Франції. 

4. Особливості державного менеджменту у Великобританії.     

5 

9 Тема 9. Управління державними організаціями в США. 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Основні групи факторів впливу на формування системи 

менеджменту державних організацій у США. 

2. Характерні риси державної служби США. 

3. Еволюція формування організаційної структури державної 

служби в США. 

5. Етапи процесу відбору і найму до державної служби США. 

6. Переваги й недоліки трудової діяльності в державних ор- 

ганізаціях США. 

ІІІ.    Теми рефератів: 

1. Політичні фактори формування системи управління дер- 

жавними організаціями в США. 

2. Еволюція концепції формування системи державних орга- 

нізацій в США. 

5 

10 Тема 10. Управління державними організаціями в країнах Азії. 

І1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Основні підходи до формування системи управління дер- 

жавними організаціями у Китаї. 

2. Регуляторна політика щодо державних організацій у Китаї. 

3. Процес найму та розвитку спеціалістів державних організа- 

цій у Китаї та Японії. 

4. Концепція безперервної освіти працівників державних ор- 

ганізацій країн Азії. 

ІІІ. Теми рефератів: 

1. Регуляторна основа державної служби в Китаї. 

2. Національні особливості формування системи державного 

менеджменту в країнах Азії. 

5 

11 Тема 11. Функціональні особливості діяльності державної організації як 5 



основа формування системи менеджменту. 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Структурна диференціація й спеціалізація за видами профе- 

сійної державно-службової діяльності. 

2. Приналежність державної організації до певного виду 

державно-владної діяльності (законодавчої, виконавчої або 

судової). 

3. Компетенції та сфера діяльності державних організацій. 

4. Розподіл організацій виконавчої влади за галузево-функціо- 

нальною ознакою: соціально-культурна, господарсько-еконо- 

мічна, інфраструктура, сільське господарство й будівництво. 

5. Спеціалізовані державні організації. 

ІІІ. Теми рефератів: 

1. Критерій функціональних особливостей державних органі- 

зацій у процесі формування системи менеджменту. 

2. Компетентністний підхід як основа типології державних 

організацій.   

12 Тема 12. Корупція та сучасні стратегії антикорупційної політики. 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Загальна характеристика поняття «корупція». 

2. Види корупції, причини виникнення, сфери існування. 

2. Які загрози несе корупція національній економіці? 

3. Досвід боротьби з корупцією: сінгапурська та шведська мо- 

делі боротьби з корупцією. 

4. Проблеми корупції в Україні. 

ІІІ. Теми рефератів: 

1. Проблема конфлікту інтересів в корупційних процесах. 

2. Основні тенденції антикорупційних дій. 

3. Корупційні загрози для національної економіки України. 

4. Соціальні передумови активізації державної політики в 

сфері протидії корупції в Україні.   

5 

13 Тема 13. Сучасні світові тенденції менеджменту на державному і 

регіональному рівнях. 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Причини реформ державного сектора в зарубіжних країнах. 

2. Розробка законодавства на підтримку якості державної пос- 

луги. Досвід Бельгії, Канади, Франції, Португалії та інших 

країнах. 

3. Адаптація технологій менеджменту на регіональному рівні. 

4. Концепція Volue for money (підвищення ефективності вико- 

ристання бюджетних коштів). 

5. Бенчмаркінг як метод підвищення ефективності на регіональ- 

ному рівні. 

ІІІ. Теми рефератів: 

1. Якість державної послуги як основа реформування держав- 

ної служби. 

2. Досвід делегування державних функцій поза державними 

організаціями в Японії. 

3. Досвід Великобританії та інших країн: нові підходи до регі- 

5 



онального управління. 

14 Тема15. Адміністративна реформа в Україні. 6 

 Разом 76 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

          Індивідуальні завдання при вивченні курсу «Менеджмент публічних 

установ  та організацій» здобувачам вищої освіти за темами, вказаними в 

тематичному плані дисципліни  та у методичних рекомендаціях до самостійної 

роботи, пропонуються наступні види індивідуальних завдань:  

- підготовка наукової статті до друку; 

- виступ на наукової конференції (друковані тези); 

- участь в інтернет – конференціях; 

- участь в студентських олімпіадах; 

- конспект с теми (модуля) за заданим викладачем або власно розробленим 

здобувачем вищої освіти планом; 

- реферат с теми( модуля); 

- розроблення навчальних та діагностичних тестових завдань ( з теми модуля 

курсу); 

- написання ессе, творчих завдань тощо. 

Реферативна доповідь та участь в ії обговоренні можуть бути предметом 

окремого оцінювання викладачем або враховуватись ним при оцінці  інших 

форм контролю. 

 

10. Методи навчання 

 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання: 

 розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

 пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

 бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 

 ілюстрація для розкриття предметів і процесів через їх символічне 

зображення (малюнки, схеми, графіки); 

 практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань; 

 аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого на 

частини з метою вивчення їх суттєвих ознак; 

 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального; 

 дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального 

до окремого, одиничного; 

 проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації. 

 

 

 

 



11. Методи контролю 

 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів з 

дисципліни «Менеджмент публічних установ  та організацій», згідно 

Рекомендації з навчально-методичного забезпечення у Національному 

університеті «Запорізька політехніка»* є:  

- залік;  

- стандартизовані тести;  

- командні проекти;  

- аналітичні звіти, реферати, есе;  

- розрахункові та розрахунково-графічні роботи;  

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

- студентські презентації та виступи на наукових заходах;  

- розрахункові роботи; - інші види індивідуальних та групових завдань 

 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних 

заняттях, захист домашнього завдання, аудиторне розв’язання завдань, 

тестування. 

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, 

розв’язання завдань, тестування. 

До основних завдань контролю знань належать: 

– оцінювання рівня засвоєння студентами програмного матеріалу 

дисципліни; 

– інформування студентів про якість їх роботи над вивченням дисципліни; 

– мотивація студентів до систематичної активної роботи протягом семестру; 

– аналіз успішності та вплив викладача на процес самостійної роботи 

студентів і ефективність навчального процесу в цілому. 

Контроль дозволяє вимірювати й оцінювати здобуті студентами у процесі 

навчання знання, уміння та навички, тому він відіграє важливу роль у 

забезпеченні належного рівня підготовки фахівців. 

Під час вивчення дисципліни «Менеджмент публічних установ  та 

організацій» застосовується поточний модульний контроль знань студентів. 

Підсумкове (завершальне) оцінювання знань студентів з дисципліни  

здійснюється, згідно з встановленим у ЗНТУ порядком, за 100-бальною шкалою з 

урахуванням результатів поточного модульного контролю. При цьому загальна 

100-бальна шкала оцінювання знань розподіляється так: 

 оцінювання поточної успішності вивчення матеріалу  дисципліни -  0-40 

балів; 

 оцінювання результатів виконання модульних завдань -  0-60 балів. 

В процесі поточного контролю здійснюється перевірка запам’ятовування та 

розуміння програмного матеріалу набуття вміння і навичок конкретних 

розрахунків та обґрунтувань, опрацювання, публічного та письмового викладу 

(презентації) певних питань дисципліни. 

Поточний контроль здійснюється в двох формах: 



 контроль систематичності та активності роботи студентів протягом 

семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; 

 модульний (проміжний) контроль. 

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

студент має право скласти їх індивідуально до останнього практичного заняття за 

дозволом декана. Порядок такого контролю визначає викладач. 

Об'єктом поточного контролю знань студентів є: 

 відвідування лекційних та семінарських занять (10 балів);  

 систематичність та активність роботи на семінарських і практичних 

заняттях (максимальна оцінка - 10 балів); 

 виконання обов’язкового завдання для самостійного опрацювання 

(максимальна оцінка – 5 балів); 

 виконання одного з вибіркових завдань для самостійного опрацювання 

(максимальна оцінка – 5 балів); 

 участь в студентських конференціях та олімпіадах (10 балів).  

Контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру 

базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів при обговоренні 

питань семінарських занять. Шкала оцінювання становить: 0; 5; 10 балів. 

Критерії оцінювання: активність студентів в обговоренні питань семінарів 

вимірюється середнім значенням одержаних впродовж семестру оцінок: 

 за середньої оцінки нижче 2,5 студент отримує 0 балів; 

 за середньої оцінки в інтервалі 2,6 - 3,9 студент отримує 5 балів; 

 за середньої оцінки вище 4,0 студент отримує 10 балів. 

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до залікова-

екзаменаційної відомості.  

Модульний контроль здійснюється у формі контрольних робіт за окремими 

частинами дисципліни (модулями). 

Підсумкове оцінювання знань. Загальна підсумкова оцінка знань з  

дисципліни складається з суми балів за результати поточного та модульного 

контролю. До залікової екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в 

балах за 100-бальною шкалою, 4-х бальною національною шкалою та за шкалою 

ECTS. 

Екзамен проводиться за наявності незадовільної оцінки підсумкового 

модуля або за вибором студента. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль визначається як середня трьох контролів за перший, другій 

та третій модулі. 

 
 

 

 

 



Розподіл балів з дисципліни «Менеджмент публічних установ  та 

організацій» 
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1 Змістовий модуль 1  

(4 лекц., 4 практ. зан.) 
2   3 5 5 10    10 100 

 Тема 1 2   3 5 8      18 

 Тема 2 2   3 5 8      18 

 Тема 3 2   3 5 8      18 

 Тема 4 2   3 5 8      18 

 Контрольна робота       13     13 

 Індивідуальне завдання           15 15 

2 Змістовий 

модуль 2   

(3 лекц., 3 практ. зан.) 

3   3 7 10 13    15 100 

 Тема 5 3   5 7 10      24 

 Тема 6 3   5 7 10      24 

 Тема 7 3   5 7 10      24 

 Контрольна робота       13      

 Індивідуальне завдання           15 100 

3 Змістовий 

модуль 3   

(6 лекц., 6 практ. зан.) 

1   3 3 5 13    15  

 Тема 8 1   3 3 5      12 

 Тема 9 1   3 3 5      12 

 Тема 10 1   3 3 5      12 

 Тема 11 1   3 3 5      12 

 Тема 12 1   3 3 5      12 

 Тема 13 1   3 3 5      12 

 Контрольна робота       13      

 Індивідуальне завдання           15 100 

 Разом 16   24 40 64 26    30 300/3

=100 
 



 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань 

(екзамен)  
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий 

модуль №2 
Змістовий модуль №3 

Т1 Т2 Т3 Т4 
 

 

Т5 
 

Т6 
 

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 100 

18 18 18 18 

 

 

24 

 

24 

 

24 

 

12 12 12 12 12 12 

 
     Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Сутність поняття «державна організація». 

2. Механізм держави. 

3. Основні поняття та еволюція державного управління. 

4. Передумови та наслідки кризи державного управління. 

5. Концепція «менеджеризму». 

6. Сутність переходу від державного управління до державного 



менеджменту. 

7. Основні положення державного менеджменту. 

8. Критика концепції «менеджеризму». 

9. Теорії менеджменту в державній організації. 

10. Основні характеристики концепції «GOVERNANCE». 

11. Державна служба: сутність і завдання. 

12. Принципи функціонування державної служби. 

13. Цілі й функції державної служби. 

14. Нормативно-правове забезпечення функціонування державної служби 

15. Головні вимоги та критерії існування організації. 

16. Основи проектування організації. 

17. Вплив ситуаційних чинників на проектування державної організації. 

18. Форми проектування організації. 

19. Стратегія та політика менеджменту персоналу державної організації. 

20. Професійно-кваліфікаційна характеристика посади державного 

службовця. 

21. Кадрова політика в державній організації. 

22. Функції управління персоналом державної організації. 

23. Роль і місце кадрової служби в системі управління персоналом. 

24. Передумови впровадження фінансового і бюджетного менеджменту в 

управлінську діяльність державних організації. 

25. Система оплати праці працівників державних організацій. 

26. Планування доходів і видатків у державній організації. 

27. Світовий досвід фінансування державних організацій 

28. Нормативні документи, що регулюють питання обліку та планування 

доходів, видатків і витрат у державних організаціях. 

29. Сутність і зміст ефективності діяльності державної організації. 

30. Принципи визначення ефективності діяльності державної організації та 

державної служби. 

31. Світовий досвід з формування системи оцінювання ефективності 

діяльності державної організації та державної служби. 

32. Показники, які відображають ефективність діяльності державної 

організації. 

33. Організаційна модель Європейського Союзу 

34. Особливості управління державними організаціями у Франції. 

35. Головні особливості організації державної служби в Німеччині. 

36. Особливості управління державними організаціями у Великобританії. 

37. Організаційна модель Європейського Союзу 

38. Особливості управління державними організаціями у Франції. 

39. Головні особливості організації державної служби в Німеччині. 

40. Особливості управління державними організаціями у Великобританії. 

41. Категорії державних службовців у Японії та цінності службовців 

державних організацій. 

42. Призначення на державну службу та службове становище чиновників. 

Специфічні особливості японського суспільства. 



43. Регуляторна основа державної служби в Китаї. 

44. Особливості кадрового менеджменту в державних організаціях Китаю. 

45. Приналежність державної організації до певного виду державно-

владної діяльності (законодавчої, виконавчої та судової). 

46. Типологія державних організацій за специфікою діяльності як основа 

ефективного менеджменту в державній організації. 

47. Особливості компетенцій різних груп державних організацій. 

48. Реалізація державною організацією функцій планування, організації, 

кадрового забезпечення та контролю залежно від функціональних 

особливостей. 

49. Загальна характеристика поняття «корупція» 

50. Класифікація видів корупції та загроз від неї 

51. Оптимальний рівень корупції 

52. Проблема конфлікту інтересів 

53. Світовий досвід боротьби з корупцією 

54. Причини проведення адміністративних реформ у країнах Центральної, 

Східної та Північної Європи. 

55. Сучасні моделі менеджменту державних організацій. 

56. Проблеми впровадження управлінського та операційного аудиту на 

регіональному рівні. Адаптація технологій менеджменту на 

регіональному рівні. 

57. Бенчмаркінг як ефективний інструмент державного менеджменту на 

регіональному рівні. 

58. Передумови впровадження інноваційних інструментів менеджменту в 

систему управління державними організа- ціями. 

59. Взаємозв’язок ефективності економічних рішень і діяльності державної 

організації. 

60. Електронний уряд як концепція державного управління в 

інформаційному суспільств. 

61. Світовий досвід становлення електронного уряду. 

62. Перспективи впровадження електронного уряду в Україні. 

63. Формування ефективної системи менеджменту державних організацій. 

64. Сучасні проблеми системи управління державними органі- 

заціями.Концепція адміністративної реформи в Україні. 

 

 

 

 

13. Методичне забезпечення 

Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з 

дисципліни «Менеджмент публічних установ  та організацій » для здобувачів 

вищої освіти всіх спеціальностей ОКР «Бакалавр»  денної та заочної форми 

навчання. Укл. О.Ю.Ткачук – Запоріжжя: НУЗП, 2019,  - 28 с. 
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