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Опис дисципліни 

Метою дисципліни «Менеджмент установ і організацій публічної сфери» є: 
- формування у здобувачів  поглибленого розуміння сучасних системних уявлень про 

організацію діяльності установ і організацій публічної сфери;   
- набуття знань про зміст і особливості менеджменту установ і організацій публічної 

сфери з урахуванням вимог і завдань, що постають перед ними в сучасних умовах; 
- формування у здобувачів сучасного управлінського мислення, комплексу знань та 

навичок розроблення, прийняття та реалізації  управлінських рішень з використанням   
сучасних наукових підходів, методів, технологій; 

- набуття системних знань з теорії, методики та організаційних основ управління 
якістю в організаціях публічної сфери;  

- оволодіння техніками та процедурами побудови і забезпечення ефективного 
функціонування систем управління якістю  відповідно до вимог міжнародних стандартів 
ISO серії 9000 та TQM; 

- набуття  навичок практичного мислення та роботи в умовах підвищення вимог до 
якості надання публічних послуг.  

- формування теоретичних знань та практичних навичок з питань, які відображають 
особливості менеджменту установ і організацій пубічної сфери, та можливі напрями 
підвищення його результативності. 

Структура курсу 

Години 
(лек. / 
прак.) 

Тема Результати навчання Завдання 

1 / 1 1. Сутність  
внутрішньої 
організації та 
менеджменту 
установ і 
організацій  
публічної  сфери 

Засвоєння знань щодо сутності 
внутрішньої організації та менеджменту 
установ і організацій  публічної  сфери 

Обговорення 
проблемних питань 
менеджменту в 
організаціях публічної 
сфери, тести 

1 / 1 2. Система  
менеджменту 
установ і 
організацій 

Засвоєння знань щодо системи 
менеджменту установ і організацій 
публічної сфери; об’єктів і суб’єктів цієї 
системи, функціонального навантаження 

Дисусійне обговорення 
проблем системи 
менеджменту установ і 
організацій публічної  



публічної  сфери суб’єктного складу; здатність формувати 
пропозиції щодо вдосконалення цієї 
системи 

сфери та перешкод для 
її ефективного 
функціонування, тести, 
управлінські ситуації 

2 / 2 3. Методи та 
інструменти 
менеджменту 
установ і 
організацій 
публічної  сфери 

Засвоєння знань щодо методів та 
інструментів менеджменту установ і 
організацій публічної  сфери; вміння їх 
застосовувати адекватно сформованій 
ситуації та обґрунтовувати такий вибір; 
здатність напрацьовувати пропозиції 
щодо їх вдосконалення 

Тренінг  з використання 
методів та інструментів 
менеджменту установ і 
організацій публічної  
сфери. Презентація 
результатів. Ессе 

2 / 2 4. Комунікації в 
управлінні 
установами і 
організаціями 
публічної  сфери  

Засвоєння знань щодо побудови 
комунікацій в управлінні установами і 
організаціями публічної  сфери та 
формування умінь налагоджувати 
ефективну комунікацію 
 

Дисусійне обговорення 
проблем побудови 
комунікацій в управлінні 
установами і 
організаціями публічної  
сфери 

2 / 2 5. Лідерство як 
елемент 
організаційної 
культури установ і 
організацій 
публічної  сфери 

Набуття умінь оцінювати стилі лідерства і 
лідерські якості керівника та їх вплив на 
організаційну культуру установ і 
організацій публічної  сфери 

Дисусійне обговорення 
проблем  лідерства 
установ і організацій 
публічної  сфери 

2 / 2 6. Управління 
людськими 
ресурсами в 
установах і 
організаціях 
публічної сфери 

Засвоєння знань і набуття умінь, 
використовуючи сучасні технології і 
методи впливу, здійснювати дієве 
управління людськими ресурсами в 
установах і організаціях публічної сфери 

Дискусійне обговорення 
проблем управління 
людськими ресурсами в 
установах і організаціях 
публічної сфери 

 
 

2 / 2 

7. Методи та 
інструменти 
діагностики кон-
фліктів в устано-
вах і організаціях 
публічної сфери 
та управління 
конфліктами 

Засвоєння знань та набуття умінь 
використовувати методи та 
інструментарій діагностики  конфліктів в 
установах і організаціях публічної сфери 
та управління конфліктами  
 

Дисусійне обговорен-
ня проблем викорис-
тання методів та 
інструментів діагнос-
тики конфліктів в ус-
тановах і організаціях 
публічної сфери та 
управління ними. 

 

2 / 2 8. Управлінські 
рішення та 
управління ними в 
установах і 
організаціях 
публічної сфери 
 

Розуміти сутність управлінського рішення; 
знати основні принципи та інструменти 
забезпечення результа-тивності і 
ефективності прийняття, реалізації і 
виконання управлінських рішень. Знати 
складові процесу підготовки 
управлінського рішення, етапи прийняття 
рішень та їх змістовне наповнення, 
процедуру прийняття рішень, 
застосовувати технології реалізації 
управлінських рішень; оцінювати 
ефективність управлінських рішень; 
обґрунтовувати умови забез-печення 
результативності і ефектив-ності 
управлінських рішень; застосо-вувати 
методологічні підходи до оцінки 
ефективності управлінських рішень 

Групова робота з 
володіння техніками 
прийняття рішень в 
установах і організаціях 
публічної сфери. 
Презентація роботи. 



2 / 2 9. Управління 
якістю  як 
необхідна 
складова 
ефективного 
функціонування 
організацій 
публічної сфери 

Знати та демонструвати системні знання з 
міжнародної і вітчизняної практики 
управління якістю; уміти визначати, 
систематизовувати та розраховувати 
показники якості надання публічних 
послуг; здійснювати оцінювання факторів, 
що впливають на якість управління та їх 
ідентифікувати; знати функції і принципи 
управління якістю в установах і 
організаціях публічної сфери. 
Мати розуміння систем якості та   
управління якістю відповідно до 
рекомендацій, визначених МС ІСО;  бути 
здатним використовувати сучасні 
концепції та теорії з систем якості для 
вирішення управлінських завдань 
ефективного функціонування організацій 
публічної сфери 

Дискусійне обговорення 
проблем управління 
якістю.в організаціях 
публічної сфери 
 

2 / 2 
 

10. Особливості 
внутрішньої 
організації та 
менеджменту 
органів державної 
влади і органів 
місцевого 
самоврядування 

Засвоєння знань щодо особливостей 
внутрішньої організації та менеджменту 
органів державної влади і органів 
місцевого самоврядування; вміння 
формувати пропозиції щодо 
вдосконалення системи менеджменту 
органів державної влади і органів 
місцевого самоврядування у 
відповідності до вимог зовнішнього 
середовища 

Дискусійне 
обговорення проблем 
внутрішньої організації 
та менеджменту 
органів державної 
влади і органів 
місцевого 
самоврядування, тести 
управлінські ситуації 

1 / 1 11. Особливості 
внутрішньої 
організації та 
менеджменту 
державних 
установ 

Засвоєння знань щодо особливостей 
внутрішньої організації та менеджменту 
державних установ; вміння формувати 
пропозиції щодо вдосконалення системи 
менеджменту державних установ у 
відповідності до вимог зовнішнього 
середовища 

Дискусійне 
обговорення проблем 
внутрішньої організації 
та менеджменту 
державних установ, 
тести управлінські 
ситуації 

1 / 1 12.  Особливості 
внутрішньої 
організації та 
менеджменту 
інституцій 
публічної сфери 

Засвоєння знань щодо особливостей 
внутрішньої організації та менеджменту 
інституцій публічної сфери; здатність 
формувати пропозиції щодо 
вдосконалення менеджменту інституцій 
публічної сфери з позиції 
функціонального підходу 

Дискусійне 
обговорення проблем 
внутрішньої організації 
та менеджменту 
інституцій публічної 
сфери, тести 
управлінські ситуації 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). 
Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються 
на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями 
не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 
лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot) 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке  нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу та деканатом. 
 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік (теми 1-12) 100 

 
Шкала оцінювання : 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


