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1. КОНЦЕПЦІЯ 
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “КЕРІВНИК У ДЕР-

ЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ” 

Навчальна дисципліна “Керівник у державному управлінні” є 

нормативною складовою освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю 

“Державна служба” і займає одне з провідних місць. 

Мета курсу: 

 надати слухачам знання щодо змісту та сутності керівництва 

відповідно до особливості умов державного управління;  

 удосконалити навички слухачів щодо формування профе-

сіоналізму сучасного керівника;  

 ознайомити слухачів із ефективними технологіями роботи 

керівника стосовно кадрового забезпечення органів державного 

управління та створення дієздатного колективу;  

 надати рекомендації слухачам щодо особливостей формування 

стилів керівництва залежно від індивідуально-психологічних 

характеристик особи керівника.  

Завдання курсу – забезпечення підготовки професіоналів сфери 

державного управління, які:  

знають: 

 основні поняття, що розкривають зміст керівництва в державному 

управлінні;  

 специфіку формування дієздатного колективу;  

 особливості технології кадрового забезпечення державного 

управління;  

 сутність та особливості формування і реалізації стилю діяльності 

сучасного керівника;  

 причини виникнення та способи запобігання конфліктним 

ситуаціям;  

вміють: 

 оцінювати керівника з позиції його відповідності комплексу 

сучасних вимог, за вмінням сформувати дієздатний колектив і 

створити у ньому належний морально-психологічний клімат;  
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 формулювати побажання керівникові щодо стилю його діяльності, 

форм і методів роботи з кадрами, розвитку організаційних 

здібностей; 

 формувати професіоналізм і компетентність сучасного керівника, 

застосовувати здійснення ефективних механізмів створення 

дієздатного колективу;  

 застосовувати ефективні технології роботи керівника щодо 

забезпечення діяльності органів державного управління;  

 застосовувати технології взаємодії державних установ з 

громадськістю і формувати позитивний імідж керівника.  

Міждисциплінарні зв’язки курсу. Дисципліна “Керівник у 

державному управлінні” відноситься до числа фундаментальних; 

спираючись на теорію сучасного менеджменту, органічно 

поєднується з дисциплінами “Державна служба”, “Менеджмент 

організацій”, “Політичні аспекти державного управління”, “Державне 

управління і місцеве самоврядування”, “Організація діяльності 

державних службовців”, “Психологія управління”, “Основи 

інформаційних технологій”, “Соціальний діалог”, “Соціальна і 

гуманітарна політика”, “Методологія системного підходу та наукові 

дослідження”, які викладаються в Інституті державного управління. 

Навчально-методичні матеріали розроблені на підставі: 

 нормативних програм, затверджених Міністерством освіти і науки 

України; 

 навчального плану, затвердженого ректором МДГУ ім. Петра 

Могили; 

 програм інших курсів. 


