
 



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма єдиного державного кваліфікаційного іспиту за фахом 
студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 281 Публічне 
управління та адміністрування розроблена відповідно до навчального плану 
підготовки магістрів згідно освітньо-професійної програми, ухваленої 
Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини. 

Мета єдиного державного кваліфікаційного іспиту – оцінювання рівня 
професійної компетентності, ступеня засвоєння освітньо-професійної 
програми підготовки та атестація фахівця на відповідність освітньому рівню 
«Магістр». Програма єдиного державного кваліфікаційного іспиту містить 
зміст навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньо-
професійної підготовки магістра зі спеціальності 281 «Публічне управління 
та адміністрування. 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит визначає рівень засвоєння 
студентами матеріалів наведених вище економічних та управлінських 
дисциплін, вміння самостійно аналізувати складні явища та процеси 
суспільно-економічного розвитку, активно використовувати набуті знання у 
своїй професійній та суспільній діяльності. 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит є продовженням навчально-
виховного процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки 
магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 
Головним завданням є контроль та оцінка рівня знань, отриманих студентом 
протягом 1 року і 5 місяців навчання. Засобами оцінювання рівня 
професійних знань, умінь та навичок магістра, ступеня сформованості їх 
професійних компетенцій є: теоретичні (тести закритого типу) та практичні 
комплексні ситуаційні завдання. 

Формою кваліфікаційного випробування є поєднання письмової, усної 
та інтерактивної (з використанням засобів інформаційних технологій) форм. 

Інформаційною базою формування засобів об’єктивного контролю 
ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки є зміст 
програм навчальних дисциплін, що формують систему компетенцій магістра 
з публічного управління та адміністрування і виносяться на атестацію. 

Засоби об’єктивного контролю формуються шляхом структурної 
композиції змісту навчальних дисциплін, що наведені у навчальному плані 
спеціальності. 

Перелік дисциплін єдиного державного екзаменаційного іспиту: 
1. Управління трудовим потенціалом 
2. Керівник адміністративної служби 
3. Управління змістом робіт 
4. Адміністративний менеджмент 
Єдиний державний кваліфікаційний іспит, за умов всебічного аналізу 

його результатів, дозволяє найбільш вичерпно з’ясувати позитивний досвід 
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та недоліки в організації, змісті й методиці викладання фахових дисциплін, а 
також самостійної роботи студентів. 

Все це дає можливість визначити конкретні заходи щодо 
удосконалення викладання фахових дисциплін, накреслити шляхи 
поліпшення взаємозв’язку та послідовності у їх викладанні. 

Методика проведення консультацій. 
Під час підготовки до екзаменів велику роль відіграють консультації. 

Консультація організовується для потоку студентів на самому початку 
тижневого терміну, виділеного для підготовки й складання єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту. На консультації пропонуються 
методичні рекомендації з організації самостійної роботи в період підготовки 
до єдиного державного кваліфікаційного іспиту. 

На консультації ознайомлюють студентів: 
- з обсягом вимог, що висуваються на іспиті; 
- з характером питань екзаменаційних білетів, користуючись при 

цьому навчальними програмами з відповідних курсів. 
На консультації викладач розповідає студентам: 
- про принципи групування питань в екзаменаційних білетах; 
- про місце (аудиторії), час та порядок проведення екзамену; 
- про режим роботи в дні підготовки до екзамену, включаючи 

режим роботи бібліотеки, тощо; 
- про методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного 

державного екзамену за фахом. 
Консультація має також за мету надати студентам допомогу у вивченні 

нових і найбільш складних питань фахових дисциплін. 
Окрім групових консультацій, в міру необхідності, проводяться й 

індивідуальні. Для цього, протягом тижневого терміну, виділеного для 
підготовки та складання єдиного державного кваліфікаційний іспит, на 
кафедрі маркетингу та управління бізнесом затверджується графік 
консультацій та організовуються чергування викладачів. Про це своєчасно 
інформуються студенти. 
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1. ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАГІСТРА ЗА 
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 074 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ 
 

Знання і розуміння: 
− сучасні уявлення про створення і функціонування організації в 

умовах ринку;                           
− сучасні уявлення про комплекс спеціальних знань у галузі 

управління підсистемами й елементами внутрішнього середовища 
організації;          сучасні уявлення в галузі теорії і практики управління 
трудовими ресурсами;                  

− базові знання про психологічну сутність адміністративної роботи, 
управління, визначення ролі менеджерів різних рівнів у створенні 
сприятливого психологічного клімату, забезпечення внутрішніх та зовнішніх 
комунікацій, господарсько-управлінських процесів;                                

− базові знання з аналізу та оцінювання управлінської діяльності 
організацій;             

−  сучасні знання щодо правового регулювання адміністративної 
діяльності у сфері державного управління та місцевого самоврядування;      

− базові уявлення щодо ефективного управління безпечною 
діяльністю в соціальній та екологічній сферах. 

 
Застосування знань та розумiнь: 

− володіти методами та навичками визначення напрямів розвитку 
організації (підприємства, установи);  

− володіти методами організації роботи адміністративної служби;           
володіти методами організації роботи з документами, що знаходяться в 
документообігу підприємства,установи, організації; володіти методами щодо 
забезпечення ефективної та безпечної праці на робочих місцях;      

− володіти методами здійснення управління адміністративної 
служби організації;                                

− володіння методами здійснення інформаційно-аналітичного 
забезпечення організації.  

 
Формування суджень: 
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− здатність здійснювати розроблення стратегії та програми 
розвитку організації; 

− здатність визначати  структуру організації, розподіл 
повноважень, обов'язків і відповідальностей між її структурними ланками;               
здатність визначати технологію управління організацією з урахуванням 
особливостей її функціонування; 

− здатність  ефективно застосовувати нові комунікаційно-
інформаційні системи та технології передачі інформації; 

− здатність готувати аналітичні довідки, доповіді та звіти на основі 
методів статистичного аналізу даних, результатів виробничо-господарської 
діяльності, результатів соціологічних та маркетингових досліджень. 

 
2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
2.1 Управління трудовим потенціалом 

 
Тема 1. Предмет, метод та завдання дисципліни 
Предмет, метод та завдання дисципліни. Структура дисципліни. 

Взаємозв’язок дисципліни з іншими дисциплінами та науками: 
економічними, соціологічними, управлінськими. Значення дисципліни для 
фундаментальної підготовки бакалаврів. 

 
Тема 2. Населення – природна основа формування трудового 

потенціалу 
Населення як демографічна категорія. Структура населення, види 

структур: статево-вікова, сімейна, економічна, соціальна. Природний рух 
населення: сутність, значення та показники ви міру. Міграційний рух 
населення: сутність, причини та види міграцій. Показники, що 
характеризують масштаби та інтенсивність міграцій. Відтворення населення 
та його типи. Особливості сучасного відтворення населення. Демографічний 
вимір трудового потенціалу. Джерела інформації про населення. 

 
Тема 3. Регулювання демографічного розвитку 
Сутність демографічної ситуації. Характеристика демографічної 

ситуації в Україні. Динаміка чисельності населення, сучасні тенденції 
демографічних процесів – народжуваності, смертності, шлюбності. Зміни 
вікової структури та очікуваної тривалості життя. Взаємозв’язок 
демографічних процесів з соціально-економічними. Демографічна політика: 
сутність, об’єкт, суб’єкт, основні напрями та засоби реалізації. Міграційна 
політика. Концепція державної міграційної політики. Механізми та 
показники, що визначають рівень інтенсивності трудової міграції. Трудова 
міграція населення в Україні. Об’єктивна необхідність регулювання 
демографічних процесів. 

 
Тема 4. Трудовий потенціал суспільства 
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Сутність поняття “трудовий потенціал». Трудовий потенціал індивіда, 
колективу підприємства, суспільства. Співвідношення понять “трудові 
ресурси», “трудовий потенціал», “економічно активне населення», 
“людський фактор», “людський капітал». Місце трудового потенціалу в 
системі потенціалів соціально-економічної системи. Взаємозв’язок населення 
і трудового потенціалу, роль різних соціально-демографічних груп населення 
в трудовому потенціалі суспільства. Формування та роль трудового 
потенціалу. Основні чинники, що впливають на формування та розвиток 
трудового потенціалу: соціально-економічні, науково-технічні, психологічні. 
Відтворення трудового потенціалу в системі управління ринком праці. 

 
Тема 5. Формування загальноосвітнього та кваліфікаційного рівня 

трудового потенціалу 
Поняття “якість трудового потенціалу», її характеристики. Вплив 

змісту та характеру праці на якість трудового потенціалу. Загальноосвітній 
рівень трудового потенціалу, сутність і показники, що його характеризують. 
Управління формуванням загальноосвітнього рівня трудового потенціалу. 
Сутність професійної орієнтації та управління нею. Професійно-
кваліфікаційний рівень трудового потенціалу: сутність, показники, 
управління. Поняття “конкурентоспроможність робочої сили» та фактори, що 
її визначають. Значення конкурентоспроможності робочої сили в 
економічному зростанні. Підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації кадрів різних рівнів як передумова формування 
загальноосвітнього і кваліфікаційного рівня трудового потенціалу. Форми 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів робітничих 
професій і фахівців з вищою освітою. 

 
Тема 6. Система управління трудовим потенціалом 
Управління як соціально-економічне явище і як процес, його функції. 

Сутність і структура системи управління трудовим потенціалом, її елементи. 
Завдання управління трудовим потенціалом: об’єкти, суб’єкти та рівні. 
Методи управління трудовим потенціалом: адміністративно-організаційні, 
економічні та соціально-психологічні. Їхній зміст і пріоритетні сфери 
застосування. Характеристика сучасного етапу управління трудовим 
потенціалом України. 

 
Тема 7. Науково-методичне та нормативно-правове забезпечення 

управління трудовим потенціалом 
Зміст науково-методичного забезпечення управління трудовим 

потенціалом. Науково-дослідні установи, що надають послуги з науково-
методичного забезпечення, напрями їх спеціалізації. Координація діяльності 
науково-дослідних установ. Науково-правове забезпечення управління 
трудовим потенціалом, закони та підзаконні акти, що регулюють правові 
заходи управління трудовим потенціалом. Структура державних органів з 
управління трудовим потенціалом: загальнодержавні, регіональні, галузеві. 
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Їх взаємодія в прийнятті та реалізації рішень. Матеріальне, кадрове та 
фінансове забезпечення управління трудовим потенціалом. 

 
Тема 8. Людський капітал і його роль у соціально-економічному 

розвитку 
Людський капітал як соціально-економічна категорія; економічна 

оцінка здібностей людини робити прибуток. Формування концепції 
людського потенціалу. Значення концепції людського капіталу для 
регулювання ринку праці (вирішення питань регулювання ринку праці), 
розроблення індивідуальних програм, програм управління людськими 
ресурсами, розвитку трудового потенціалу, зростання продуктивності праці. 
Людський капітал як активна частина трудового потенціалу, складові 
людського капіталу. Особливості людського капіталу на різних рівнях. 
Спільне і відмінне у людському та речовому капіталах. Сутність інвестицій у 
людський капітал, їх значення для економічного зростання. Особисті 
інвестиції. Ефективність інвестицій в людський капітал. Методи їх 
визначення. Роль держави в інвестуванні людського капіталу. 

 
Тема 9. Людський розвиток як мета і критерій суспільного 

прогресу 
Людський розвиток як найважливіший індикатор і чинник суспільного 

прогресу. Проблеми людського розвитку в економічних концепціях. 
Концепція людського розвитку, запропонована експертами ООН – її логіка та 
зміст. Проблема оптимізації взаємозв’язку між людським розвитком і 
економічним зростанням. Методологія кількісної оцінки рівня людського 
розвитку. Сутність показника “індекс розвитку людського потенціалу», 
запропонованого ПРООН. Методика розрахунку складових індексу розвитку 
людського потенціалу – очікуваної тривалості життя, рівня освіченості, рівня 
добробуту (обсягу реального ВВП на одну людину). Особливості методики 
розрахунку індексу людського потенціалу в національних умовах. Рівень 
життя, нерівність і людський розвиток. Гендерна нерівність у розвитку та 
використанні людського потенціалу в Україні. Динаміка показників 
людського розвитку.  

 
Тема 10. Доходи і якість життя населення 
Економічні закони, що регулюють розподільчі відносини в ринковій 

економіці. Сутність і структура доходів населення та джерела їх формування. 
Номінальні та реальні, сукупні та грошові доходи, брутто-доходи та нетто-
доходи, трудові та нетрудові доходи. Необхідність регулювання доходів у 
ринковій економіці. Еволюція політики доходів і зарубіжний досвід їх 
регулювання. Нормативно-правові акти, що регулюють доходи. Державне 
регулювання доходів, державні соціальні стандарти та їх соціально-
економічне значення. Вартість життя і споживчий бюджет. Доходи та 
платоспроможність населення. Рівень (якість) життя населення та його вплив 
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на економічну і соціальну активність. Розподіл населення за рівнем доходів. 
Бідність та її виміри. Програми подолання бідності в Україні. 

 
Тема 11. Мотивація економічної активності населення 
Мотивація як процес активізації життєво важливих мотивів людей до 

економічної діяльності. Сутність категорії “економічна активність», її види. 
Фактори мотивації економічної активності трудового потенціалу. Методи 
мотивації економічної активності: адміністративні, правові, економічні. 
Сучасні проблеми мотивації економічної активності трудового потенціалу. 

Тема 12. Ефективність використання трудового потенціалу 
Загальнотеоретичні основи ефективності господарювання. Поняття, 

критерії та показники економічної та соціальної ефективності використання 
трудового потенціалу. Чинники підвищення ефективності використання 
трудового потенціалу на різних рівнях. Поняття резервів ефективності 
використання трудового потенціалу та методичні основи їх класифікації. 
Механізм регулювання ефективного використання трудового потенціалу. 
Сучасний рівень ефективності використання трудового потенціалу в Україні. 
Характеристика підвищення резервів ефективності використання трудового 
потенціалу та шляхи їх реалізації. 

 
Тема 13. Суспільна організація праці та соціальна політика в 

управлінні трудовим потенціалом 
Суспільна праця, її структура та функції. Форми суспільної праці та її 

організація. Трудовий потенціал як елемент суспільної праці. Управління 
суспільною організацією праці: типи та методи управління. Поняття, 
сутність, об’єкт і суб’єкт соціальної політики. Мета та завдання соціальної 
політики, її напрями та шляхи реалізації. Характеристика соціальної політики 
в Україні, перспективи її розвитку з урахуванням світового досвіду. 

 
Тема 14. Міжнародне співробітництво в управлінні трудовим 

потенціалом 
Сутність глобалізації та її вплив на управління трудовим потенціалом. 

Зміни на ринку праці та в соціально-трудових відносинах, обумовлені 
міжнародною економічною інтеграцією. Міжнародна організація праці, її 
цілі, завдання, структура та основні напрями діяльності. Міжнародні трудові 
норми, програми зайнятості. Інтеграція України в міжнародний ринок праці. 
Кількість, оплата та умови праці робочої сили України за кордоном. Захист 
національного ринку праці від негативного впливу глобалізації. 

 
Тема 15. Досвід зарубіжних країн в управлінні трудовим 

потенціалом 
Сутність міжнародних підходів до управління трудовим потенціалом. 

Характеристика організаційних аспектів профорієнтаційної роботи. 
Формування єдиних підходів до створення освітніх стандартів. Досвід 
окремих країн в сфері підготовки, перепідготовки кадрів і їх 
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працевлаштування. Створення нових робочих місць. Основні напрями 
адаптації зарубіжного досвіду щодо управління трудовим потенціалом до 
вітчизняних умов. 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
Основна 

1. Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій: навч. посібник: рек. 
МОН України / Л. Г. Шморгун. – К.: Знання, 2010. – 452 с.  

2. Чайка Г. Л. Організація праці менеджера: навч. посібник: рек. 
МОН України / Г. Л. Чайка. – К.: Знання, 2007. – 420 с.  

3. Гуменник В. І. Менеджмент організацій: навчальний посібник / 
В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К.: Знання, 2012. – 503 с. 

4. Дафт Р. Менеджмент. / Р. Дафт – 10-е изд. – М. – 2013. – 655 с.  
5. Дикань Н. В. Менеджмент: навч. посібник: рек. МОН України / 

Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 389 с. 
Додаткова 

1. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості. – К.: Вид-
во КНЕУ, 2003. – 256 с. 

2. Дмитренко Г. А. Управління людськими ресурсами. – К., 2006. – 
189 с. 

3. Дорошенко Л. С. Демографія. – К.: МАУП, 2005. – 279 с.  
4. Качан Є. П., Шушпанов Д. Г. Управління трудовими ресурсами. – 

К., 2003. – 248 с.  
5. Управління людськими ресурсами: Понятійно-термінологічний 

словник / За ред. Г. В. Фокіна, О. В. Антонюка, М. Ф. Головатого. – К., 2006. 
– 193 с.  

2.2 Керівник адміністративної служби 
 
Тема 1. Ефективність роботи керівника 
Основні поняття адміністративної діяльності керівника (менеджера). 

Суть адміністративної діяльності. Особистість керівника (менеджера) та 
перспективи підвищення ефективності його роботи. Кваліфікаційні вимоги 
до керівників (менеджерів) та організація їх професійної підготовки. 
Принципи управління та принципи керівництва. Сутність принципів 
адміністративного менеджменту та принципів керівництва. Правові та етичні 
принципи керівництва. Методи ефективного керівництва. Сутність методів 
управління та методів керівництва. Лідерство, орієнтоване на особистий 
внесок у розвиток організації як відображення суті ефективних методів 
керівництва. Класифікація методів керівництва за напрямами та необхідність 
їх комплексного використання. Стиль ефективного керівництва. Сутність 
ефективного стилю керівництва. Стиль навчання керівника. Формування 
власного ефективного стилю керівника. 

 
Тема 2. Організація особистої роботи керівника 
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Роль та значення планування особистого робочого часу керівника. 
Режим роботи керівника. Раціональне використання керівником робочого 
часу. Потреба у раціональному використанні керівником (менеджером) 
робочого часу. Основні об’єкти планування в діяльності керівника. Техніка 
вивчення та аналізу фактичного використання керівником (менеджером) 
робочого часу. Ущільнення та планування робочого часу керівником 
(менеджером). Організація роботи підлеглих. Складові планування 
досягнення цілей організації. Проблеми організації роботи підлеглих. 
Планування робочого часу підлеглих. Облік робочого часу. Делегування прав 
і відповідальності. Делегування повноважень у контексті виникаючих з цього 
приводу правовідносин. Переваги та ризики, пов’язані з передачею частини 
повноважень менеджера. Делегування та стилі керівництва. Необхідність 
врахування індивідуального стилю поведінки працівників при організації 
їхньої роботи. 

 
Тема 3. Стилі прийняття рішень та організаційна культура 
Психофізіологічні особливості розумової праці керівника. Сутність та 

значення раціональної організації розумової праці. Стилі прийняття рішень. 
Визначення стилю прийняття рішень. Визначення та аналіз проблем. Пошук 
рішень. Поняття “організаційна культура». Типи організаційних культур. 
Культура повсякденного спілкування з підлеглими, колегами і вищим 
керівництвом. Організація прийому підлеглих і відвідувачів. Імідж керівника 
і його значення для успішної діяльності організації. Програмування успіху та 
кар’єри. Види кар’єри. Методи реалізації. Деякі аспекти керування діловою 
кар’єрою. 

 
Тема 4. Конфлікти у діяльності керівника 
Методи аналізу конфліктних ситуацій. Соціологічна модель 

організаційного та міжорганізаційного конфлікту. Прояви конфліктності в 
організаціях. Організаційний конфлікт і організаційний клімат. Джерела 
конфліктів. Об’єктивні та суб’єктивні причини виникнення конфліктів в 
організаціях. Динаміка організаційних конфліктів: періоди та етапи. Стратегії 
поведінки у конфліктних ситуаціях. Оцінка дій учасників організаційного 
конфлікту. Стратегії розв’язання конфліктних ситуацій. Управління 
конфліктом: прогнозування; попередження; припинення та придушення; 
регулювання та розв’язання. Етапи регулювання конфліктом. Роль 
компромісів у розв’язанні організаційних та міжорганізаційних конфліктів. 
Розв’язання конфліктів шляхом переговорного процесу. Моделі 
трансформації та позитивного використання конфліктів в управлінській 
діяльності. 

 
         Тема 5. Побудова адміністративної служби організації 
(підприємства, установи) 

Зміст і структура адміністративної служби організації (підприємства, 
установи). Структура управління організацією. Організаційне забезпечення 
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діяльності адміністративної служби організації (підприємства, установи). 
Кадрове забезпечення діяльності адміністративної служби організації 
(підприємства, установи). Інформаційне забезпечення діяльності 
адміністративної служби організації (підприємства, установи). Фінансове 
забезпечення діяльності адміністративної служби організації (підприємства, 
установи). 

 
 
 
Тема 6. Завдання і функції адміністративної служби 
Професійні назви робіт, які здатен виконувати спеціаліст з  

менеджменту в організації (на підприємстві, в установі). Завдання і функції 
керівника організації (підприємства, установи). Завдання і функції директора 
з кадрових питань і обліку. Завдання і функції начальника відділу кадрів. 
Завдання і функції інженера з організації праці. Завдання і функції інженера з 
підготовки кадрів в організації (на підприємстві, в установі). Завдання і 
функції юрисконсульта. Завдання і функції завідувача канцелярії в 
організації (на підприємстві, в установі). Завдання і функції головного 
спеціаліста-бухгалтера.  

 
Тема 7. Форми і методи роботи з персоналом адміністративної і 

кадрової служб 
Методи управління персоналом: організаційно-розпорядчі, економічні, 

соціально-психологічні; їх загальна характеристика та особливості 
застосування в організації (на підприємстві, в установі). Форми роботи з 
персоналом; їх загальна характеристика та особливості застосування в 
організації (на підприємстві, в установі). Суть організації управлінської праці 
в організації (на підприємстві, в установі). Поділ та кооперування праці в 
апараті управління організації (підприємства, установи). Проведення нарад і 
засідань. 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
Основна 

1. Балабанова Л.В. Управління персоналом: Підручник / Л.В. 
Балабанова, О.В. Сардак. - К. : Центр учбової літератури, 2011.- 468с. 

2. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : навч. посібн. 
[для студ. екон. ВНЗів] / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. 
Шканова. — К. : Вид-во «Кондор», 2003. — 414 с. 

3. Воронкова В. Г., Катаєв С. Л., Кіндратець О. М., Зуєва В. О., 
Беліченко А. Г., Попов О. М. Регіонально-адміністративний менеджмент 
[Текст] : навч. посібник : рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ 
/ під ред. В. Г. Воронкової ; МОН України, Запорізька держ. інженерна 
академія. – К. : Професіонал : Центр учбової л-ри, 2010. – 351, [1] с. 
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4. Данюк В. М., Кулаковська Л. П. Кадрове діловодство [Текст] : 
рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Вид. 3-тє. – К. : Каравела, 
2012. – 239, [1] с. 

5. Конфліктологія для управлінця / упоряд. Л. В. Галіцина. - К.: 
Шкільний світ, 2008. - 128 с. 

Додаткова 
1. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобально-

му суспільстві: психологія, технології, техніка паблік-рилейнінз: Моногр. — 
К.: МАУП, 2005. — 440 с. 

2. Ведение переговоров и разрешение конфликтов = On negotiation 
and conflict resolution: Пер. с англ. / Ред. Е. Харитонова, Р. Писко- тина. — 
М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 226 с. 

3. Виноградський М. Д„ Виноградська А. М„ Шкатанова О. М. Ор-
ганізація праці менеджера: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 414 с. 

4. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. — К.: А.С.К., 
2001. — 400 с. 

5. Грэттон Линда. Живая стратегия: Как поместить людей в центр 
решения корпоративных задач: Пер. с англ. — Днепропетровск: Баланс-Клуб, 
2003. — 288 с. 

Деловое администрирование: практические ситуации, деловые игры, 
упражнения / Под ред. О. А. Страховой. — СПб.: Питер, 2001. — 175 с. 

 
2.3 Управління змістом робіт 

 
Тема 1. Зміст робіт 
Сутність і зміст управлінської праці. Напрямки поділу управлінської 

праці та особливості її кооперації. Класифікація і планування робочих місць. 
Сутність паспорту робочого місця. Особливості розробки паспорту робочого 
місця. Документ та його роль в забезпеченні управління змістом робіт. 

 
Тема 2. Документування характеристик продуктів діяльності 
Конструкторська документація. Проектно-кошторисна документація. 

Технологічна документація. Науково-дослідна документація. Технічна 
документація з винахідництва та стандартизації. Виготовлення та 
оформлення технічної документації. Організація зберігання і використання 
технічної документації у відомчих технічних архівах. Експертиза цінності 
науково-технічних документів. 

 
Тема 3. Технологічна документація 
Конструкторська документація. Проектно-кошторисна документація. 

Технологічна документація. Науково-дослідна документація. Особливості 
технічної документації з винахідництва і стандартизації. 
 

Тема 4. Оцінювання тривалості робіт 
Оцінка тривалості робіт. Методи та засоби оцінки тривалості робіт 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Тема 5. Визначення та документування взаємодій між роботами 

Зміст та функції документу. Класифікація документів. Сутність 
документообігу в процесі управління змістом робіт. Документаційне 
забезпечення управління змістом робіт.  

 
Тема 6. Ідентифікація та документування робіт 
Час. Методи та засоби встановлення послідовності робіт. 
 
Тема 7. Посадові інструкції 
Загальна характеристика посадової інструкції. Значення посадових 

інструкцій. Основні вимоги до складання посадових інструкцій. 
 
Тема 8. Методи визначення послідовності робіт 
Методи визначення послідовності робіт в процесі управління змістом 

робіт. Методи та засоби оцінки тривалості робіт. Методи та засоби оцінки 
вартості робіт. Планування інформаційного зв’язку в процесі управління 
змістом робіт.  

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
Основна 

1. Дудик Н.В. Управління змістом робіт. – Умань : Жовтий О.О., 2012. 
– 121 с. 

2. Дудик Н.В. Управління змістом робіт. – Умань : Жовтий О.О., 2013. 
– 121 с. 

3. МОН України: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. 
Збірник матеріалів з досвіду управлінської діяльності та методів роботи. – К.: 
Чернівці: Букрек, 2007. – 140 с. 

Додаткова 
1. Балабанова Л.В. Управління персоналом. -  К.: Центр учбової 

літератури, 2011.- 467 с. 
2. Бебик В.  Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному 

суспільстві: психологія, технології техніка паблік рилейшнз : монографія. – 
К. : МАУП, 2005.– 440 с. 

3. Безпека   праці:  ергономічні  та   естетичні  основи : навчальний   
посібник  / С.О.Апостолюк [та ін.]. –  К. : Знання, 2006. – 215 с. 

4. Борисова Е. П. Управление персоналом для современных 
руководителей. - СПб: Питер, 2003. 

5. Варава Л.М., Нечаєв В.П. Управління змістом робіт Навч.-метод. 
посіб. для самост. вивчення дисципліни - Кривий Ріг: МІНЕРАЛ, 2010. – 185 
с. 

6. Герасимов Б. Н. Менеджмент персонала: Учеб. пособие /Б. Н. 
Герасимов, В. Г. Чумак, Н. Г. Яковлева. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. 
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7. Грішнова О. А Людський капітал: формування в системі освіти і 
професійної підготовки. - К.: Т-во „Знання», КОО, 2001. 

 
2.4 Адміністративний менеджмент 

 
Тема 1. Концептуальні засади адміністративного менеджменту 
Поняття та міждисциплінарний характер державно-адміністративного 

управління. Зв’язок державно-адміністративно управління з іншими науками. 
Засади теорії адміністративного управління, концепції управління. Етапи 
розвитку теорії адміністративного менеджменту. Державна влада: 
взаємозв’язок гілок влади, об’єкти управління. Принципи адміністративного 
управління. Сутність, зміст та специфіка державного управління. 

 
 Тема 2. Системні аспекти державного управління 
 Державне управління як системне суспільне явище. Ознаки держави. 

Основні функції судової влади. Суб’єкт та об’єкт державного управління. 
Ознаки державного управління. Державне управління як діяльність 
виконавчо-розпорядчого характеру. Об’єктивні детермінанти державного 
управління. Типові ознаки держави, що характеризують її управлінську 
взаємодію із суспільством. Зміст законності в державному управлінні. 
Відмінності державного управління та господарської діяльності. Зміст 
поняття «державна установа», «державне підприємство», «державна служба». 
Специфіка державного управління. Принципи державного управління. 

 
Тема 3. Функції державного управління 
Сутність та класифікація функцій державного управління. 

Характеристика загальних (основних) функцій державного управління. 
Культурно-освітні функції державного управління. Адміністративно-
політичні функції державного управління. Соціальні функції державного 
управління. Економічні функції державного управління. Спеціальні 
(спеціалізовані) функції державного управління. Етапи стратегічного 
планування. Основні блоки процесу вироблення управлінських рішень. 
Функція організаційної діяльності. Види повноважень. Принципи контролю. 
Форми зовнішнього контролю в державному управлінні. Децентралізація 
державного управління. Допоміжні функції державного управління. Основні 
завдання зв’язків з громадськістю. Інформаційні служби органів державного 
управління. 

 
Тема 4. Методи адміністративного менеджменту 
Поняття методу адміністративного менеджменту. Класифікація методів 

управлінської діяльності. Організаційно-розпорядчі методи 
адміністративного менеджменту. Характерні ознаки адміністративних 
методів державного управління. Види регламентаційних методів. 
Розпорядчий вплив в адміністративному управлінні. Класифікація норм і 
нормативів, які застосовуються в управлінській практиці. Економічні методи: 
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сфера впливу, застосування. Фінансові інститути держави для забезпечення 
обігу фінансових ресурсів. Заходи держави для обмеження монополій. 
Соціально-психологічні методи в державних органах управління. Складові 
соціально-психологічного клімату колективу. Обов’язки державного 
службовця. Взаємозв’язок функцій та методів адміністративного 
менеджменту. 

 
Тема 5. Організація діяльності апарату державних органів 

управління 
Характеристика апарату державного управління: сутність, специфічні 

ознаки. Класифікація органів державного управління. Поняття та правовий 
статус органів виконавчої влади. Правовий статус, основні завдання, 
принципи діяльності, компетенція місцевих державних адміністрацій. 
Верховна Рада України таї її повноваження. Президент України і його 
повноваження. Кабінет Міністрів України: структура і компетенція. 
Міністерства України: склад, функції, повноваження. Державні служби 
України. Державні агентства. Державні інспекції України. Правовий статус 
місцевих державних адміністрацій. Система місцевого самоврядування в 
Україні. Адміністративна реформа. 

 
Тема 6. Управління персоналом у системі державної служби 

Державна служба: поняття, принципи, організація. Мета системи 
державної служби. Особливості систем державної служби. Основні завдання 
державної політики у сфері державної  служби. Правовий статус державних 
службовців, державних органів та їх апарату. Державні службовці: правовий 
статус, класифікація посад. Державна служба в державних органах та їх 
апараті. Етапи підготовки кадрового резерву державних службовців. 
Матеріальне, соціально-побутове та пенсійне забезпечення державних 
службовців. Оцінювання персоналу: сутність, зміст та критерії. Етика 
поведінки державних службовців. Відповідальність державних службовців за 
порушення законодавства. 

 
Тема 7. Організація діяльності керівника органу виконавчої влади 
Суть і зміст управлінської діяльності. Основні види поділу та 

кооперування праці. Сутність і значення регламентування посадових 
обов’язків в організації діяльності державних службовців. Розподіл завдань 
та зв'язок делегування повноважень. Планування діяльності в органах 
державної влади та місцевого самоврядування. Основні вимоги до планів 
державного службовця. Контроль виконавської та трудової дисципліни 
державних службовців. Гігієна праці в організації діяльності державних 
службовців. Удосконалення режимів праці та відпочинку державних 
службовців. 

 
Тема 8. Лідерство і суспільна активність адміністративного 

менеджменту 
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Поняття іміджу та його значення в діяльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування. Комунікаційне забезпечення у формуванні 
іміджу керівника. Складові іміджу державного службовця. Влада і суспільна 
активність. Владні відносини в управлінні державною установою. 
Використання владних повноважень і лідерства в досягненні цілей 
державних службовців. Статус і соціальні ролі державних службовців, 
групові норми та цінності. Лідерство у групах та колективах. Соціальна 
відповідальність керівника. Лідерські якості керівника у здійсненні політики 
держави. Ефективність адміністративного менеджменту. 

 
       Тема 9. Проблеми сучасного адміністративно-державного 

менеджменту 
Принципи загального управління якістю в державному секторі. 

Концепція загального управління якістю (total quality management -TQM). 
Програма У. Демінга, її застосування у сфері державного адміністрування. 
Причини повільного підвищення якості послуг у державному секторі. 
Наслідки нездатності організації до змін. Запровадження загального 
управління якістю. Сучасний досвід адміністративно-державного управління 
в країнах Заходу. Управління інноваційною діяльністю в державних 
організаціях. 

 
Тема 10. Провідні наукові школи адміністративно-державного 

управління та державної служби в країнах заходу 
Американська школа адміністративно-державного управління. Теорія 

адміністративно-державного управління у Великобританії. Французька 
школа адміністративно-державного управління. Теорія адміністративно-
державного управління в Німеччині. Система державної служби в країнах з 
федеральним типом адміністративно-державного управління (Німеччина, 
США). Державна служба в країнах з унітарним типом адміністративно-
державного управління (Франція, Великобританія). 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
Основна 

1. Кузьмін О. Є. Керівництво організацією : навч. посіб. / О. Є. 
Кузьмін,         Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, І. С. Процик. – Л.  : Вид-во нац. Ун-
ту «Львів, політех.», 2008. – 244 с. 

2. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту : навч. 
посіб. /         Б.В. Новіков, Г. Ф. Сініок, П. В. Круш. – К.: ЦНЛ, 2004. – 560 с. 

3.  Райченко А.В. Административный менеджмент : учебник / А.В. 
Райченко ; Ин-т экономики и финансов «Синергия». – М. : ИНФРА-М, 2013. 
– 416 с. 
 

Додаткова 
1. Асаул А. Н. Интегративное управление в инвестиционно-
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строительной сфере / А. Н. Асаул, В. П. Грахов ; под ред. А. Н. Асаула. – 
СПб.: Гуманистика, 2007. – 248 с. 

2. Бебик В.М. Информационно-коммуникационный менеджмент в 
глобальном обществе: психология, технологии, техника паблик рилейшнз: 
монография / В. М. Бебик. - К. : МАУП, 2005. – 440 с. 

3. Безродний Є.Ф. Історія політичних вчень : навч. посіб. / Є.Ф. 
Безродний,     О.І. Уткін. – К.: Професіонал, 2006. – 432 с. 

4.  Битяк Ю.П. Адміністративне право України : підручник / Ю.П. 
Битяк,        В.М. Гаращук, О.В. Дяченко та ін. ; за ред. Ю.П. Битяка. – К.: 
Юрінком Інтер, 2005. – 544 с. 

5. Бондар О.В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / О.В. 
Бондар. – К.:ЦНЛ, 2010. – 326 с. 
 

 
3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ЕКЗАМЕНУ ЗА ФАХОМ 
 

Оцінювання результатів складання комплексного екзамену за фахом 
здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини системою 
контролю знань:  

- за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; 
незадовільно. 

 - за 100-бальною шкалою:  
90 – 100 балів – відмінно – відмінне виконання з незначними 

помилками,   
82 – 89 балів – добре – вище середніх стандартів, але з деякими 

помилками; 75 – 81 бали – добре – в цілому змістовна робота зі значними 
помилками;   

69 – 74 бали – задовільно – чітко, але зі значними недоліками;  
60 – 68 бали – задовільно – виконання відповідає мінімальним 

критеріям;  
менше 60 балів – незадовільно.   
Виконання всіх екзаменаційних завдань з комплексного екзамену за 

фахом є обов’язковим. Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних 
завдань є підставою для виставлення незадовільної оцінки за державний 
екзамен в цілому. Оцінки комплексного екзамену виставляє кожен член 
комісії.   

Підсумкова оцінка комплексного екзамену за фахом визначається як 
середня з позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань. Рішення 
Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні екзамену, 
а також про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам 
дипломів (загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому 
засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, 
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які брали участь в її засіданні. За однакової кількості голосів голос Голови 
ЕК є вирішальним.  
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