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РОЗДІЛ  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ       

(ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
РОЗДІЛ 2.    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ 

(ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 
 

 

 

РОЗДІЛ  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 

 
Навчальним планом передбачено проведення семінарських (практичних) занять. 

Мета семінарських занять: глибше розглянути теоретичні основи та практичний аспект 

антикризового управління, вивчити поняття, сутності, цілі, завдання і функції антикризового 

управління, розглянути особливості прийняття управлінських рішень в антикризовому управлінні, 

порядок діагностики антикризового управління. 

Методичні вказівки та завдання до семінарських (практичних) занять дають можливість 

студентам організувати свою самостійну роботу опрацювати рекомендовані джерела, глибше 

вникнути в суть питань. 

Альтернативою усних відповідей на семінарських та практичних заняттях може бути 

написання тестових завдань. 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ. 
 

№ 

заняття 

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин 

1 2 3 
 

1. Семінарське заняття № 1. Сутність публічного адміністрування.  2 

2. 
Семінарське заняття № 2. Процес публічного адміністрування в системі 

публічного управління.  
2 

3. 
Семінарське заняття № 3. Механізми та моделі в публічному 

адмініструванні.  
2 

4. 
Семінарське заняття № 4. Особливості технології публічного 

адміністрування.  
2 

5. 
Семінарське заняття № 5. Публічне адміністрування в умовах розвитку 

інформаційного суспільства.  
2 

6. 
Семінарське заняття № 6. Можливості суспільного впливу на публічне 

адміністрування.  
2 

7. Семінарське заняття № 7. Форми сучасної адміністративної діяльності.  2 



8. 
Семінарське заняття № 8. Адміністративна діяльність конкурентної 

спрямованості. 
2 

9. Семінарське заняття № 9. Публічне адміністрування та публічна влада.  2 

10. 
Семінарське заняття № 10. Основні принципи діяльності та функції 

публічних адміністрацій. 
2 

11. 
Семінарське заняття № 11. Публічні послуги в системі публічного 

адміністрування.  
2 

12. 
Семінарське заняття № 12. Адміністративні послуги в системі 

публічного адміністрування. 
2 

13. 
Семінарське заняття № 13. Ефективність діяльності публічних 

адміністрацій.  
2 

14. 
Семінарське заняття № 14. Результативність діяльності публічних 

адміністрацій. 
2 

15. 
Семінарське заняття № 15. Адміністративний процес у публічній 

установі.  
2 

16. 
Семінарське заняття № 16. Вітчизняні технології управління 

адміністративним процесом.  
2 

17. 
Семінарське заняття № 17. Закордонний досвід управління 

адміністративним процесом. 
2 

18. 
Семінарське заняття № 18. Публічне адміністрування як процес 

розробки, прийняття та виконання управлінських рішень.  
2 

19. 
Семінарське заняття № 19. Ризик прийняття хибного рішення у 

публічному адмініструванні та його наслідки.  
2 

20. 
Семінарське заняття № 20. Сучасні технології адміністративного 

менеджменту. 
2 

21. Семінарське заняття № 21. Конфлікти в публічному адмініструванні.  2 

22. Семінарське заняття № 22. Стреси в публічному адмініструванні.  2 

23. 
Семінарське заняття № 23. Культура й етика публічного 

адміністрування. 
2 

24. Залік по модулю  2 

Разом  практичних (семінарських, лабораторних) занять 46 

Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
 

3.1. ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття № 1. Сутність публічного адміністрування.  

Семінарське заняття № 2. Процес публічного адміністрування в системі публічного управління. 

Тема 1. Теоретичні аспекти публічного адміністрування в системі публічного управління. 

1. Сутність публічного адміністрування та публічного управління. 

2. Основні підходи до розуміння публічного адміністрування в системі публічного управління. 

3. Еволюція публічного адміністрування.  

4. Предмет та методологічна основа публічного адміністрування. 

 

Семінарське заняття № 3. Механізми та моделі в публічному адмініструванні. 

Семінарське заняття № 4. Особливості технології публічного адміністрування. 

Тема 2. Механізми та моделі в публічному адмініструванні. Особливості технології публічного 

адміністрування. 

1. Менеджералізм і неоменеджералізм у державному управлінні.  

2. Сутність та значення принципів належного управління.  

3. Поняття європейського адміністративного простору.  

4. Особливості формування схеми технології публічного адміністрування на рівні держави.  

5. Особливості формування схеми технології публічного адміністрування на регіональному та 

місцевому рівнях. 

 

Семінарське заняття № 5. Публічне адміністрування в умовах розвитку інформаційного 

суспільства.  

Семінарське заняття № 6. Можливості суспільного впливу на публічне адміністрування. 

Тема 3. Публічне адміністрування в умовах розвитку інформаційного суспільства. 

1. Основні галузі інформації в сфері публічного управління. 

2. Характеристика інформації, що найчастіше використовується в управлінні. 

3. Основні джерела соціологічної інформації. 

4. Методи збору інформації системи державного управління, що найчастіше використовуються.  

5. Характеристика первинної та вторинної обробки інформації. 

 

Семінарське заняття № 7. Форми сучасної адміністративної діяльності.  

Семінарське заняття № 8. Адміністративна діяльність конкурентної спрямованості. 

Тема 4. Форми сучасної адміністративної діяльності. Адміністративна діяльність конкурентної 

спрямованості. 

1. Правові та неправові форми державного управління.  

2. Неправові форми управлінської діяльності.  

3. Регулювання конкуренції як особлива діяльність держави.  

4. Держава як інститут, що забезпечує захист і розвиток конкуренції.  

 

Семінарське заняття № 9. Публічне адміністрування та публічна влада.  

Семінарське заняття № 10. Основні принципи діяльності та функції публічних адміністрацій. 

Тема 5. Публічне адміністрування та публічна влада. Основні принципи діяльності та функції 

публічних адміністрацій. 

1. Недержавні інституції публічного адміністрування. 

2. Місцеве самоврядування та його роль у публічному адмініструванні.  

3. Роль інститутів громадянського суспільства у публічному адмініструванні.  

4. Взаємодія органів публічного адміністрування і громадськості. 

 

 

 



Семінарське заняття № 11. Публічні послуги в системі публічного адміністрування.  

Семінарське заняття № 12. Адміністративні послуги в системі публічного адміністрування. 

Тема 6. Публічні та адміністративні послуги в системі публічного адміністрування. 

1. Місце публічних послуг у структурі діяльності держави.  

2. Адміністративні послуги: поняття, місце в системі публічних послуг, основні види. 

3. Організаційно-правовий механізм надання адміністративних послуг.  

4. Електронні адміністративні послуги.  

5. Проблема якості публічних послуг та їх стандартизація. 

 

Семінарське заняття № 13. Ефективність діяльності публічних адміністрацій.  

Семінарське заняття № 14. Результативність діяльності публічних адміністрацій. 

Тема 7. Ефективність та результативність діяльності публічних адміністрацій. 

1. Оцінка ефективності діяльності публічної адміністрації з точки зору її клієнтів.  

2. Оцінка ефективності діяльності публічної адміністрації з точки зору їх співробітників. 

3. Порівняльна характеристика високоефективних та традиційних організацій. 

4. Аутсорсинг адміністративно-управлінських процесів.  

5. Упровадження моделей управління якістю в практику публічного адміністрування. 
 

Семінарське заняття № 15. Адміністративний процес у публічній установі.  

Семінарське заняття № 16. Вітчизняні технології управління адміністративним процесом.  

Семінарське заняття № 17. Закордонний досвід управління адміністративним процесом. 

Тема 8. Адміністративний процес у публічній установі. Технології управління 

адміністративним процесом. 

1. Розподіл адміністративних процесів на функції управління. 

2. Поділ управлінських операцій між керівниками, фахівцями і технічними виконавцями. 

3. Характеристика координаційних операцій. Характеристика контрольно-оцінних операцій. 

4. Історія розвитку адміністративно-державного управління. 

5. Особливості мотивації в системі адміністративного менеджменту. 

 

Семінарське заняття № 18. Публічне адміністрування як процес розробки, прийняття та виконання 

управлінських рішень.  

Семінарське заняття № 19. Ризик прийняття хибного рішення у публічному адмініструванні та його 

наслідки.  

Семінарське заняття № 20. Сучасні технології адміністративного менеджменту. 

Тема 9. Публічне адміністрування як процес розробки, прийняття та виконання 

управлінських рішень. Сучасні технології адміністративного менеджменту. 

1. Основні етапи підготовки й прийняття державно-управлінських рішень. 

2. Загальнонаукова методологія виробітки й прийняття управлінського рішення. 

3. Спеціальні види нарад і прийоми їх проведення. 

4. Загальні правила контактів керівника з підлеглими. 

5. Критика роботи підлеглого. Контроль роботи. Заохочення і стягнення. 

 

Семінарське заняття № 21. Конфлікти в публічному адмініструванні.  

Семінарське заняття № 22. Стреси в публічному адмініструванні.  

Семінарське заняття № 23. Культура й етика публічного адміністрування. 

Тема 10. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні. Культура й етика публічного 

адміністрування. 

1. Історична традиція в дослідженні проблем конфлікту.  

2. Головні рушійні сили конфлікту. Механізми управління конфліктами інтересів. 

3. Роль влади в управлінні політичними конфліктами.  

4. Конфлікти інтересів в публічному адмініструванні.  

5. Мораль та виховання як профілактика високого рівня конфліктності. 
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1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних, лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

▪ студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання 

5 

▪ студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань 

4 

▪ студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних 

виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань 

3 

▪ студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому 

суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань 

2 

▪ студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань 

теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

Правильно вирішив окремі тестові завдання 

0-1 

 

http://webcache.googleusercontent.com/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
http://www.liga.net/
http://www.nau.kiev.ua/

