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Силабус навчальної дисципліни 

«Менеджмент публічних установ та організацій» 

 

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Менеджмент публічних установ та організацій 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Вивчення дисципліни дає здатність до застосовування 

концептуальних і базових знань  розуміння предметної області і 

професії менеджера; прац вати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємоді  при вирішенні професійних завдань; 

адаптації  креативності  генерування ідей та дій у новій ситуації  

Підготовку до ведення переговорів та розв’язання конфліктів.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Отримати знання теорій  методів і функцій менеджменту  сучасних 

концепцій лідерства  Демонструвати навички виявлення проблеми 

та об рунтування управлінських рішень  Описувати зміст 

функціональних сфер діяльності організації  Виявляти навички 

організаційного проектування з питань безпеки   астосовувати 

методи менеджменту для забезпечення ефективності 

функціонування та розвитку системи фінансово-економічної 

безпеки організації.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання та навички можуть бути використані в практичній 

діяльності державних службовців  а також при здійснені 

управлінських функцій на керівних посадах  

Навчальна логістика  міст дисципліни: Поняття і класифікація організації  Організація 

як система  Процес і методи управління організаціє . 

Проектування організаційної структури управління організаціє   

Організаційні форми діяльності керівництва  Ситуативне 

управління. Процес ухвалення управлінського рішення. 

Перспективні плани роботи організації (підприємства  установи). 

Контроль виконання завдань діяльності  Побудова та 

функціонування операційної системи організації.  

Види занять: лекції і практичні  

Методи навчання: запровадження різних навчальних технології: 

розгорнута бесіда  обговорення проблем  дискусії; вирішення 

ситуаційних вправ; вирішення проблемних питань; мозковий 

штурм; кейсметоди; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота 

в малих групах; рольові та ділові ігри; письмовий контроль знань; 

індивідуальне та групове опитування; тестування; перехресна 

перевірка завдань з наступно  аргументаціє  виставленої оцінки 

тощо  

Пререквізити Вивчення дисципліни «Менеджмент публічних установ та організацій» 

 рунтується на знаннях з дисциплін: «Макроекономіка»  «Політологія»  

«Регіональна економіка»  «Економічна теорія». 



Пореквізити  нання можуть бути використані при написанні дипломної роботи  

проведення іншого виду наукової діяльності  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Державний менеджмент в контексті реалізації адміністративної 

реформи    вано- ранківський центр науки  інновацій та 

інформатизації  –  вано- ранківськ: 2012  c  200   

2  акон  країни «Про державну службу» від 16 12 1993 No 3723- 

XII. - Режим доступу: http:  zakon2 rada gov ua laws show 3723-12. 

3   акон  країни «Про державну службу» від 17 11 2011 No4050-

V . - Режим доступу: http:  zakon2 rada gov ua laws show 4050-17.  

4   акон  країни «Про місцеве самоврядування в  країні» від 21 

травня 1997 р  No 280 [з наступними змінами]  - Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
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