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Опис навчальної дисципліни
Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок щодо
управління персоналом у публічній сфері
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
Проблемані лекції, дискусії, мозковий штурм, ділові ігри, тренінги
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність широких знань з професійних компетенцій керівника, менеджменту,
управління персоналом у публічній сфері
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати
навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
ПР 5. Застосовувати аналітичний та методичний СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі
інструментарій для обґрунтування пропозицій та розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із
прийняття
управлінських
рішень
різними застосуванням сучасного методичного інструментарію.
економічними
агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами, підприємствами та органами
державної влади).
ПР 6. Використовувати професійну аргументацію для ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
донесення інформації, ідей, проблем та способів їх СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності
вирішення до фахівців і нефахівців у сфері з чинними нормативними та правовими актами.
економічної діяльності.
СК10. Навички використання сучасних джерел економічної,

Програмні результати навчання

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
соціальної, управлінської, облікової інформації для складання
службових документів та аналітичних звітів.
СК16. Здатність визначати соціально-економічну ефективність
організації праці, регулювання трудових процесів, управління
персоналом та комплексного проектування праці.

ПР 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для
розв’язання практичних завдань та змістовно
інтерпретувати отримані результати.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності
з чинними нормативними та правовими актами.
СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та
моделі для вирішення економічних задач.
СК10. Навички використання сучасних джерел економічної,
соціальної, управлінської, облікової інформації для складання
службових документів та аналітичних звітів.
СК16. Здатність визначати соціально-економічну ефективність
організації праці, регулювання трудових процесів, управління
персоналом та комплексного проектування праці.

ПР 16. Вміти використовувати дані, надавати
аргументацію, критично оцінювати логіку та
формувати висновки з наукових та аналітичних
текстів з економіки.

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу,
наукових узагальнень.
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності
з чинними нормативними та правовими актами.
СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері
регулювання економічних та соціально-трудових відносин
СК10. Навички використання сучасних джерел економічної,
соціальної, управлінської, облікової інформації для складання
службових документів та аналітичних звітів.
СК15. Здатність використовувати знання, уміння й практичні
навички в галузі економіки праці та соціально-трудових відносин,
нормування, організації, фізіології та психології праці для
підвищення ефективності управління персоналом підприємства
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
СК15. Здатність використовувати знання, уміння й практичні
навички в галузі економіки праці та соціально-трудових відносин,
нормування, організації, фізіології та психології праці для
підвищення ефективності управління персоналом підприємства

ПР 23. Показувати навички самостійної роботи,
демонструвати критичне, креативне, самокритичне
мислення.

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Компетенції управлінського персоналу в сучасних умовах
Тема 1. Компетенції
Відвідування занять; захист домашнього Сформувати
схему
перегукування
управлінського персоналу завдання; обговорення матеріалу занять; дисципліни з іншими, що вивчалися раніше.
виконання навчальних завдань; завдання Підготувати реферати з наданих тем
самостійної роботи; тестування
Підготувати тести
Тема 2. Управлінська
Відвідування занять; захист домашнього Опрацювати рекомендовану літературу
діяльність
завдання; обговорення матеріалу занять; Підготувати реферати з наданих тем.
виконання навчальних завдань; завдання Підготувати тести.
самостійної роботи; тестування
Тема 3. Формування
Відвідування занять; захист домашнього Опрацювати рекомендовану літературу
управлінських рішень
завдання; обговорення матеріалу занять; Підготувати реферати з наданих тем.
щодо управління
виконання навчальних завдань; завдання Підготувати тести.
персоналом
самостійної роботи; тестування

Назва теми
Тема 4. Якості
ефективного керівника в
контексті управління
персоналом у публічній
сфері
Тема 5. Стилі управління
персоналом у публічній
сфері
Тема 6. Мотиваційні
основи ефективного
управління персоналом у
публічній сфері

Види робіт
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування;
поточна модульна робота
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
Опрацювати рекомендовану літературу
Підготувати реферати з наданих тем.
Підготувати тести.
Опрацювати рекомендовану літературу
Підготувати реферати з наданих тем.
Підготувати тести.
Опрацювати рекомендовану літературу
Підготувати реферати з наданих тем.
Підготувати тести.

Інформаційні джерела

1. Богомолова, К. С. Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби [Текст] / Катерина Сергії вна Богомолова,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ольга Василівна Подольська // Украї нськии журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 3. – С. 74–81.
Ващенко К. О. Професійна підготовка державних службовців: теорія, методологія, практика : монографія / К. О.
Ващенко. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. – 416 с.
Гетьман О. О. Інноваційні методи розвитку персоналу / О. О. Гетьман, А. О. Білодід // Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика. – 2017. – Вип. 17. – С.556 – 561
Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом : навчальнометод. посіб. 2-е видання, переробл. ы доповнено.
Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 288 с
Пушкар З. М. Кадровий менеджмент: навч. посіб. / З. М. Пушкар, Б. Т. Пушкар. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. 210 с.
Селютін В. М., Яцун Л. М. Управління персоналом: Практикум : навч. посіб. Х. : ХДУХТ, 2018. 188 с
Bozeman B., Straussman J. D. Public Management Strategies. – San Francisco: Jossey-Bass, 2000.
Caiden G. The Dynamics of Public Administration. – Hinsdale: Dryden Press, 2018.
Програмне забезпечення навчальної дисципліни

Пакет програмних продуктів Microsoft Office, мультимедійні презентації.
Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Управління персоналом у публічній сфері» на платформі
«Moodle».
•
•

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання
модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
•
Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); не допускати
списування (один в одного, з власноруч написаного тексту, друкованого або електронного носія інформації тощо) під час
виконання індивідуальних навчальних завдань та дидактичних тестів; якісно оформлювати посилання на джерела
інформації при написанні доповідей, підготовки презентацій, тез тощо
•
Політика щодо відвідування: відвідування лекцій та практичних занять є обов’язковими, якщо студент пропустив
заняття, він має відпрацювати пропущене; за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування
тощо) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. Якщо заняття (за
умов надзвичайної ситуацій) проводиться дистанційно, студент має виходити на зв’язок із викладачем за розкладом занять.
•
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita.
•

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (12 балів); захист домашнього завдання (12 балів);
обговорення матеріалу занять (24 бали); виконання навчальних завдань (12 балів); завдання
80
самостійної роботи (20 балів)
Поточна модульна робота (20 балів)
20
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

