
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ФП 1 

2. Назва: Менеджмент в публічних організаціях 

3. Тип:  обов’язкова 

4. Рівень вищої освіти: 2 (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Антонюк О.Р., д.е.н., професор кафедри 

державного управління, документознавства та інформаційної діяльності 

9. Результати навчання. 
Після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти отримає компетентності та програмні 

результати навчання: 

- здатність працювати в команді, діяти соціально відповідально та свідомо;  

- здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології; 

- здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на місцевому 

та організаційному рівнях;  

- здатність застосовувати основи психології в професійній діяльності; 
- здатність до управління процесом формування бюджетів та публічних фінансів; 

- буде знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та 

технологій прийняття управлінських рішень; 

- здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проектами, змінами, якістю, 

застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проектуванні та 

реорганізації управлінських та загально-організаційних структур; 

- уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, 

використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи; 

- розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, 

соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, модульний контроль, 

підсумковий контроль 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Державна служба, Публічне 

управління в економічній сфері, Організація діяльності державного службовця 

12. Зміст курсу (перелік тем): Тема 1. Історичні аспекти розвитку менеджменту в публічних 

організаціях. Тема 2. Зміст та характеристика державного менеджменту. Тема 3. Діяльність керівництва 

публічних організацій. Тема 4. Стратегії планування в менеджменті публічних організацій. Тема 5. 

Прийняття управлінських рішень в менеджменті публічних організацій. Тема 6. Організація 

внутрішнього контролю (аудиту) в публічних організаціях. Тема 7. Державний фінансовий аудит, як 

контрольна функція менеджменту в публічних організаціях.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Менеджмент: навч. посіб. /О.Є.Кузьмін, Н.Т. Мала, О.А.Мельник, О.Р. Саніна. Міністерство освіти і 

науки, молоді та спорту України, Нац.ун-т «Львівська політехніка». Л.: Вид-во Львів.політех.,2012. 240 с. 

2. Державний менеджмент в контексті реалізації адміністративної реформи/Івано-Франківський  центр  

науки, інновацій та інформатизації. Івано-Франківськ: 2012. c. 200.  

3. Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології: матеріали XIX Всеукр. щоріч.  наук.-практ. конф. 

за міжнарод. участю. 26 квітня 2018 року.  Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. 252 с.  

4. Практичний посібник з питань організації  роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних 

територіальних громад. URL: http://www.dridu.dp.ua/proekt_ms/doc/Mod1.pdf 

5. Навчальний посібник «Місцеве самоврядування в умовах децентралізації». URL: https://www.csi.org. 

ua/publications/ navc halnyj-posibnyk-mistseve-samovryaduvannya-v-umovah-detsentralizatsiyi/ 

6. Методологічні засади формування предмета перевірки завдань з надання впевненості. Аудит 

управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного 

управління, менеджменту підприємництва (показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування): 

монографія/ за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. В.Я. Нусінова. Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
Заочна форма навчання: 6 год. лекцій, 4 год. практичних занять, самостійна робота -110 год. Разом 120 

год. 

Методи: інтерактивні лекції, проблемні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль: іспит в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): модульне тестування, дискусійне обговорення/опитування, письмові 

роботи, звіти. 

16. Мова викладання: українська.     

 

В.о. завідувача кафедри  

державного управління, документознавства  

та інформаційної діяльності                                                            Тихончук Л.Х., к.н.держ., доцент 

 
  DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 

1. Code:  FP 1 

2. Title: Management in Public Organizations 

3. Type: compulsory 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied: 1 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer/ lecturers, scientific degree, position: Olena Antoniuk, Doctor of Science 

in Economics, Documentation and Information Activities Department, National University of Water and  

Environmental  Engineering 

9. Results of studies:  
- ability to work in a team, to act socially responsibly and consciously; 

- ability to make decisions and use modern communication technologies; 

- ability to develop strategic documents for the development of socio-economic systems at the local and 

organizational levels; 

- ability to manage the process of forming budgets; 

-  student will know the theory and apply analysis of public policy, basics and technologies of management 

decision-making; 

- to carry out effective management of innovations, resources, risks, projects, changes, quality, to apply modern 

models, approaches and technologies, the international experience at designing and reorganization of 

administrative and general organizational structures; 

- ability to develop national / regional policy documents for the development of public administration, using a 

systematic analysis and integrated approach, as well as methods of teamwork; 

- develop management taking into account issues of European and Euro-Atlantic integration, take into account 

the objectives, existing legislative, time and resource constraints, assess the political, social, economic and 

environmental consequences of solutions. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Public service, Public administration in the 

economic sphere, Organization of civil servant activity  

12. Course contents: Topic 1. Historical aspects of management development in public organizations. Topic 2. 

Content and characteristics of public management. Topic 3. Basic principles of management of public 

organizations. Topic 4. Planning strategies in the management of public organizations. Topic 5. Making 

management decisions in the management of public organizations. Topic 6. Organization of internal control 

(audit) in public organizations. Topic 7. State financial audit as a control function of management in public 

organizations.  

13. Recommended educational editions:  
1. Management: textbook / O. E. Kuzmin, N.T. Mala, O.A. Melnik, O.R. Sanina. Ministry of Education and 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Science, Youth and Sports of Ukraine, Lviv Polytechnic National University. L.: Lviv Polytechnic Publishing 

House, 2012. 240  р. 

2. Public management in the context of administrative reform/Ivano-Frankivsk, Center for science, innovation 

and informatization. Ivano-Frankivsk: 2012. p.  200. 

3. Modern management: models, strategies, technologies: materials XIX All-Ukrainian. annually. scientific-

practical conf. for international. participation. April 26, 2018. Odessa: ORIDU NADU, 2018. 252 p. 

4. A practical guide to organizing the work of local governments of the united territorial communities. URL: 

http://www.dridu.dp.ua/proekt_ms/doc/Mod1.pdf 

5. Textbook "Local government in a decentralized environment". URL: https://www.csi.org. ua/publications/ 

navc halnyj-posibnyk-mistseve-samovryaduvannya-v-umovah-detsentralizatsiyi/ 

6. Audit of management activities: administrative management, business administration, corporate governance, 

business management (indicators for evaluating results, their accounting and forecasting): monograph/ for 

general ed. Prof. V. Ya. Nusinov. Kryvyi Rih: Ed. R.A. Kozlov, 2016. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Full-time education: lectures -24 hours,  practical classes – 22 hours,  independent work – 89 hours. Total: 135 

hours. 

External form of education: lectures - 6 hours,  practical classes – 4 hours,  independent work – 110 hours. 

Total: 120 hours. 

Learning activities: 

The combination of traditional and non-traditional teaching methods, innovative technologies: 

 presentations, providing practical skills, practical training (situation business tasks/business 

cases/discussions/communicative methods /scientific discussions), implementing case method. 

15. Forms and assessment criteria: 
Criteria  for evaluation  of  knowledge - ECTS gradation. 

-  current test (tests, practical tasks); 

-  final current  test (tests, practical tasks); 

-  final  test. 

 16. Language of teaching: Ukrainian. 

                                                             

Head of the Public Administration, Documentation 

and Information Activities Department,                                                                        Tikhonchuk L. H. 
Ph.D, associate professor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


