
 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ» 

 

Статус дисципліни   основна 

Рівень вищої освіти   другий (магістерський) 

Ступінь вищої освіти   магістр 

Галузь знань   28 «Публічне управління та адміністрування» 

Спеціальність   281 «Публічне управління та адміністрування» 

Освітня програма ОПП «Публічне управління та адміністрування»,  

ступінь вищої освіти магістр 

Форми здобуття  

вищої освіти    заочна 

Мова навчання    українська 

Форма  

підсумкового контролю  залік, екзамен 

 

 
 

Київ – 2020 



2 
 

Розробники:  

Олександр ДОЦЕНКО, професор кафедри публічного управління та 

адміністрування, к.ю.н., доцент, полковник поліції 

Олександр ЛУПАЛО, професор кафедри публічного управління та 

адміністрування, к.ю.н., доцент 

 

 
Результати перегляду робочої програми навчальної дисципліни 

 
Робоча програма переглянута на 20__/20__ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ___).  

(потрібне підкреслити)  

протокол засідання кафедри    протокол науково-методичної ради 

від ___.___ 202_ № __     від ___.___ 202_ № __ 

Завідувач кафедри   Ігор ПАСТУХ Голова НМР                 Станіслав ГУСАРЄВ 

 
Робоча програма переглянута на 20__/20__ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ___).  

(потрібне підкреслити)  

протокол засідання кафедри    протокол науково-методичної ради 

від ___.___ 202_ № __     від ___.___ 202_ № __ 

Завідувач кафедри   Ігор ПАСТУХ Голова НМР                 Станіслав ГУСАРЄВ 

 
Робоча програма переглянута на 20__/20__ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ___).  

(потрібне підкреслити)  

протокол засідання кафедри    протокол науково-методичної ради 

від ___.___ 202_ № __     від ___.___ 202_ № __ 

Завідувач кафедри   Ігор ПАСТУХ Голова НМР                 Станіслав ГУСАРЄВ 

 
Робоча програма переглянута на 20__/20__ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ___).  

(потрібне підкреслити)  

протокол засідання кафедри    протокол науково-методичної ради 

від ___.___ 202_ № __     від ___.___ 202_ № __ 

Завідувач кафедри   Ігор ПАСТУХ Голова НМР                 Станіслав ГУСАРЄВ 

 

 

© Національна академія внутрішніх справ, 2020 рік  



3 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

 

Програму навчальної дисципліни «Концептуальні підходи теорії 

управління» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців за ступенем вищої освіти магістра спеціальності (281) 

«Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання, за кошти 

фізичних або юридичних осіб. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Концептуальні підходи 

теорії управління» є система теоретико-прикладних знань про організацію 

управління на підприємствах (установах, організаціях), основні наукові школи 

теорії управління, організацію та особливості здійснення управлінської 

діяльності, організацію процесу управління, порядок проведення аналітичної 

роботи, методики прогнозування управлінської діяльності, організації 

планування та проведення контролю за діяльністю підприємства (організації, 

установи). 

Мета і завдання навчальної дисципліни. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Концептуальні підходи 

теорії управління» є формування цілісної уяви про управлінську діяльність, 

види управління, процеси управління, принципи та методи планування, 

проведення аналітичної роботи, здійснення контролю, функції та 

повноваження керівника, здатність застосовувати набуті знання в практичній 

діяльності, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Концептуальні підходи теорії управління» є: 

- ознайомити з основними сучасними теоретичними концепціями 

визначення понять «управління», «процес управління», «планування», 

«аналітична робота», «прогнозування», «контроль»; 

- сприяти розумінню місця і значення процесу управління в професійній 

діяльності; 

- навчити основам управління в професійній діяльності; 

- розкрити теоретичні та практичні засади процесу управління, 

ознайомити із нормативно-правовим регулюванням цих питань; 

- мінімізувати можливість виникнення конфліктних ситуацій; 

- розкрити актуальні питання управлінської діяльності та визначити роль 

керівника в процесі управління; 

- створення оптимальних організаційних та методичних умов для 

самостійного вивчення курсу; 

- закріплення на семінарських та практичних заняттях знань про основні 

методи та способи управління в професійній діяльності. 

Пререквізити: «Філософія управління», «Психологія управління», 

«Сучасні методології науково-управлінських досліджень», «Євроінтеграція та 

міжнародне публічне управління», «Національні та міжнародні стандарти 

публічного адміністрування», «Інформаційні системи та Інтернет-технології в 
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публічному управлінні», «Нормопроектувальна та правозастосовна діяльність 

в професійній сфері». 

Постреквізити: «Стратегія розвитку кадрової політики», «Кадровий 

менеджмент та сучасні технології роботи з персоналом», «Публічне 

адміністрування», «Стратегічне управління в публічній сфері», «Розробка та 

прийняття управлінських рішень», «Публічна служба». 

Перелік компетентностей відповідно до освітньої програми ступеня 

вищої освіти магістр 

Програмні компетентності (інтегральні, загальні та фахові) відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти: 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні 

професійні питання в процесі управління та виконання різноманітних завдань, 

які належать до фахових компетентностей. 

Загальна компетентність здобувачів вищої освіти у процесі вивчення 

навчальної дисципліни охоплює: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні. 

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати 

сучасні комунікаційні технології. 

ЗК 08. Формування «soft skills»: 

індивідуальних: тайм-менеджмент; гнучкість/здібність адаптуватися; 

організація простору; властивість приймати рішення та вирішувати проблеми; 

вміння чітко ставити завдання і формулювати цілі; позитивне мислення та 

оптимізм; 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного 

управління та інших організацій публічної сфери. 

ФКОЗ. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 

технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного 

урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування. 

ФК07. Здатність самостійно готувати проекти норматнвно-правових 

актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку 

нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування.  

ФК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері 

публічного управління та адміністрування. 

ДФК12. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

управління та адміністрування. 

Програмні результати навчання: 
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ПРН02. Розв'язувати складні задачі публічного управління та 

адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії 

та проблеми, розробляти проект и нормативно-правових актів для їх усунення. 

І1РН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, 

ризиками, проектами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи 

та технології, міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації 

управлінських та загальноорганізаційних структур. 

ПРН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи 

щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і 

комплексний підхід, а також методи командної роботи. 

  ДПРН13. Узагальнювати результати власних наукових досліджень у 

формі наукових звітів (тези, статті, доповіді, презентації). 

Знання, уміння, навички 

продемонструвати знання та навички щодо опанування основних питань 

навчальної дисципліни та вміння провадити в професійну діяльність набуті 

компетентності: 

знати:  

- сутність та характеристики стилів управління, особливості 

управління в правоохоронних органах, основні чинники ефективної діяльності 

керівників у сфері правоохоронної діяльності; 

- поняття системи управління, організацію системи управління 

правоохоронними органами, її організаційну структури, принципи їх 

побудови; 

- сутність та зміст процесу управління, управлінського циклу, 

особливості підготовки, прийняття та організації виконання управлінських 

рішень в правоохоронних органах; 

- проведення аналітичної роботи та методики дослідження 

оперативної обстановки; 

- організацію планування та виконання планів; 

- основні види забезпечення управлінської діяльності, специфіку їх 

організації в правоохоронних органах. 

вміти: 
- збирати та аналізувати управлінську інформацію; 

- визначати види управлінських рішень і чинники, що впливають на 

їх прийняття; 

- визначати чинники, які впливають на оперативну обстановку; 

- володіти навичками планування діяльності служб та підрозділів 

органів Національної поліції; 

- визначати необхідність проведення контролю в правоохоронних 

органах; 

- складати та оформляти основні види організаційно-розпорядчих 

документів. 

 

2. Структура навчальної дисципліни 
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Найменування 

показників 

Характеристика навчальної дисципліни 

Денна форма здобуття 

вищої освіти 

Заочна форма здобуття 

вищої освіти 

д/б ксф д/б ксф 

Кількість кредитів  

ECTS – 4 

Рік підготовки 

   1 

Семестр 

   1-2 

Загальна кількість  

годин - 120 

Лекції 

   6 

Семінарські 

   18 

Практичні 

   4 

Самостійна робота 

   92 

Вид контролю 

   залік; 

екзамен 

 



7 
 

 

3. Тематичний план 

(заочна форма навчання, за кошти фізичних або юридичних осіб) 

 

№ 

з/п 

 

 

 

 

 

Назви тем 
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Розділ 1. Поняття науки управління 

1. Поняття та розвиток науки 

управління 

14 4 2 2  10 

2. Механізм соціального 

управління та його складові 

елементи 

17 2  2  15 

3. Керівник як основний суб’єкт 

управління 

12   2  10 

Розділ 2. Організація процесу управління 

4. Процес управління та система 

управлінських рішень 

17 2  2  15 

5. Аналітична робота та 

прогнозування в теорії 

управління 

23 8 2 4 2 15 

6. Планування в управлінській 

діяльності 

18 6 2 2 2 12 

7. Управлінський контроль 19 4  4  15 

Усього годин 120 28 6 18 4 92 

Підсумковий контроль: залік;  

екзамен 
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4. Плани навчальних занять за видами 

(заочна форма навчання; за кошти фізичних або юридичних осіб) 

 

Тема 1. Поняття та розвиток науки управління – 14 год. 

Лекція – 2 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 10 год. 

План вивчення теми: 

1. Поняття управління та характеристика його видів. 

2. Історія виникнення науки управління. 

3. Наукові школи теорії управління. 

4. Сучасні тенденції розвитку управління. 

 

Тема 2. Механізм соціального управління та його складові елементи – 17 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 15 год. 

План вивчення теми: 

1. Поняття соціального управління. 

2. Механізм та класифікація цілей соціального управління.  

3. Функції та принципи соціального управління. 

4. Методи соціального управління. 

 

Тема 3. Керівник як основний суб’єкт управління – 12 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 10 год. 

План вивчення теми: 

1. Керівник в системі управління. 

2. Класифікація стилів управління. 

3. Функції та принципи діяльності керівника. 

 

Тема 4. Процес управління та система управлінських рішень – 17 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 15 год. 

План вивчення теми: 

1. Загальна характеристика процесу управління. 

2. Поняття та класифікація управлінських рішень. 

3. Основні етапи управлінського циклу. 

 

Тема 5. Аналітична робота та прогнозування в теорії управління – 23 год. 

Лекція – 2 год. 

Семінарське заняття – 4 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 15 год. 

План вивчення теми: 

1. Характеристика та напрями проведення аналітичної роботи. 
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2. Об’єкти та суб’єкти аналітичної роботи. 

3. Особливості проведення аналітичної роботи в Національній поліції. 

4. Поняття та види прогнозування в управлінській діяльності. 

 

Завдання до практичного заняття: 

Робота в мікрогрупах: 

Варіант 1: 

1. Охарактеризуйте методи аналітичного дослідження.  

2. Законспектувати, які вимоги висуваються до оформлення 

аналітичного документа.  

3. Скласти аналітичний документ.  

 

Варіант 2: 

1. Законспектувати, які види прогнозів використовуються в теорії 

управління. 

2. Охарактеризувати статистичний метод прогнозування.  

3. Скласти прогноз, використовуючи один із методів прогнозування. 

 

Тема 6. Планування в управлінській діяльності – 18 год. 

Лекція – 2 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 12 год. 

План вивчення теми: 

1. Поняття планування та його види. 

2. Вимоги до оформлення планів. 

3. Організація контролю за виконанням планів. 

4. Облік та його види в управлінській діяльності. 

 

Завдання до практичного заняття: 

Робота в мікрогрупах: 

Варіант 1: 

1. Охарактеризуйте значення планування, як спосіб досягнення цілі 

організації.  

2. Законспектувати види планів, які складаються в організації. 

 

Варіант 2: 

1. Законспектувати, які види обліків використовуються в теорії 

управління. 

2. Охарактеризувати види обліків в діяльності організації.  

 

Тема 7. Управлінський контроль – 19 год. 

Семінарське заняття – 4 год. 

Самостійна робота – 15 год. 

План вивчення теми: 
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1. Характеристика та види управлінського контролю в теорії 

управління. 

2. Характеристика та види нагляду. 

3. Організація проведення контролю уповноваженими суб’єктами. 

 

 

5. Завдання самостійної роботи 

Орієнтовний перелік питань для тестового контролю самостійної 

роботи  

1. Ситуаційне управління – це: 

А) перетворення інформації про стан об’єкта в командну інформацію від 

суб’єкта; 

Б) аналіз проблем, виявлення крайових умов задач, пошук оптимальних 

моделей рішень; 

В) прийняття стратегічних рішень в міру виявлення потенційних проблем. 

2. Цільове управління – це: 

А) прийняття стратегічних рішень в міру виявлення потенційних проблем; 

Б) метод управлінської діяльності, оснований на виділенні найважливіших у 

даний період завдань, на здійснення яких спрямовуються головні зусилля 

керуючої організації; 

В) аналіз проблем, виявлення крайових умов задач, пошук оптимальних 

моделей рішень. 

3. Взаємозв’язки між суб’єктом та об’єктом управління поділяються на 

такі види: 

А) прямий та зворотній зв’язок; 

Б) прямий та непрямий зв’язок; 

В) інформаційний та зворотній зв’язок. 

4. Сучасна система поглядів на управління сформувалася: 

А) в першій половині 19 століття; 

Б) в другій половині 20 століття; 

В) в другій половині 19 століття. 

5. Зміст дій і функцій, здійснюваних в процесі управління залежить: 

А) від цілого ряду зовнішніх факторів; 

Б) від цілого ряду фінансових факторів; 

В) від цілого ряду внутрішніх і зовнішніх факторів. 

6. Поняттю «стиль управління» притаманне: 

А) налагодження стосунків між керівником та підлеглими; 

Б) налагодження стосунків між керівниками різних ланок управління; 

В) налагодження стосунків в колективі та розв’язання організаційно-

управлінських ситуацій. 

7. В стилі управління виявляється: 

А) єдність професійних, організаційних, ідейно-політичних, моральних та 

інших якостей керівника; 

Б) власна концепція керівника, його особистість, досвід, кругозір, характер, 

ділові манери та професійна грамотність; 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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В) власна концепція керівника, моральні та організаційні якості керівника. 

8. Управлінське рішення (Managerial decision) – це: 

А) директивний акт цілеспрямованого впливу на об’єкт управління, 

заснований на аналізі даних, що характеризують конкретну управлінську 

ситуацію, визначення цілі дій, і визначену програму досягнення мети; 

Б) вольовий акт впливу суб’єкта управління та об’єкт управління, що 

характеризує визначення цілі та дій керівника; 

В) система знань, що відображає сутність ухвалення рішень, і закономірності, 

з урахуванням яких вони розробляються, приймаються і реалізуються на 

практиці. 

9. Рекомендаційні управлінські рішення за ступенем обов’язковості 

виконання: 

А) є обов’язковими для виконання; 

Б) є бажаними, але не обов’язковими для виконанням; 

В) є обов’язковими для виконанням вищими органами управління. 

10. Аналітична робота забезпечує: 

А) формування бази даних; 

Б) виявлення та усунення проблемних ситуацій; 

В) вибір стилів управління. 

11. Управлінська функція аналітичної роботи полягає в: 

А) забезпеченні інформацією всі етапи управлінської діяльності; 

Б) виявленні проблем, небезпек та конфліктів; 

В) отриманні об’єктивної картини ситуації та її діагностики. 

12. Після проведення аналітичної роботи складається: 

А) аналітичний документ; 

Б) організаційно-розпорядчий документ; 

В) фінансовий документ. 

13. Прогноз – це: 

А) знання про минуле конкретного об’єкта та його історичний розвиток; 

Б) знання про майбутнє конкретного об’єкта і його сучасний розвиток; 

В) знання про минуле конкретного об’єкта і його сучасний розвиток. 

14. Планування – це: 

А) процес вироблення управлінського рішення; 

Б) процесу прогнозування управлінського рішення; 

В) процес виконання управлінського рішення. 

15. Після остаточного виконання плану здійснюється: 

А) попередній контроль; 

Б) поточний контроль; 

В) заключний контроль. 

16. Зміст відомчого контролю полягає у: 

А) створенні сприятливих умов для досягнення цілі в майбутньому; 

Б) перевірці відповідності діяльності підконтрольних об’єктів встановленим 

приписам; 

В) нагляду за діяльністю підконтрольних об’єктів. 
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6. Індивідуальні завдання 

Теми реферативних повідомлень: 

1. Роль керівника в процесі прийняття управлінських рішень. 

2. Місце та роль керівника в організації виконання управлінського 

рішення. 

3. Особливості механізму підготовки, прийняття та організації 

виконання управлінських рішень. 

4. Класифікації управлінських рішень. 

5. Вимоги, що ставляться до управлінських рішень. 

6. Поняття та класифікація стилів управління. 

7. Наукові погляди щодо співвідношення понять «лідер» і 

«керівник». 

8. Основні вимоги до розробки та оформлення аналітичних 

документів, їх види. 

9. Види прогнозів в управлінській діяльності керівника підприємства 

(організації, установи). 

10. Організація контролю за виконанням планів управлінської 

діяльності. 

11. Мета та завдання відомчого контролю в теорії управління. 

12. Основні засади (принципи) відомчого контролю. 

13. Етапи здійснення відомчого контролю. 

14. Основні завдання та напрями контролю в органах Національної 

поліції. 

15. Поняття, сутність та завдання інформаційного забезпечення 

управлінської діяльності. 

16. Основні вимоги до розробки та оформлення аналітичних 

документів, їх види. 

17. Характеристика нормативно-правового забезпечення планування в 

Національній поліції. 

18. Організаційно-правові засади планування в органах та 

територіальних підрозділах Національної поліції на різних рівнях управління. 

19. Організація контролю за виконанням планів в правоохоронних 

органах. 

20. Основні види та форми взаємодії та координації між 

правоохоронними органами. 

 

7. Методи навчання  

Методи навчання: словесні, наочні, практичні, інноваційні; 

Методи контролю - усне та письмове опитування, складання заліку, 

екзамену. 

 Словесні 

Лекція служить для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість 

запису плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика нових 

понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача, 

відповіді на запитання. 
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Розповідь-пояснення використовується під час навчання слухачів 

протягом лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, 

розповідь-повість, розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу 

залежить головним чином від уміння викладача розповідати, дохідливості та 

доступності інформації, від поєднання його з іншими методами навчання. 

Бесіда – це діалог між викладачем та слухачем, який дає можливість за 

допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати 

слухачів на активізацію отриманих знань. Саме з допомогою їх викладач 

активізує діяльність слухачів, ставлячи їм запитання для розмірковування, 

розв’язання проблемної ситуації. 

 Наочні методи 

Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення 

полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки. 

 Практичні методи 

Практичні роботи. Як метод навчання вони спрямовані на формування 

вмінь і навичок, необхідних для закріплення теоретичних знань і самоосвіти. 

Виконання таких робіт допомагає конкретизації знань, розвиває вміння 

спостерігати і пояснювати сутність явищ. 

 Інноваційні методи 

Контекстне навчання. Ґрунтується на інтеграції різних видів діяльності 

студентів: навчальної, наукової, практичної. 

Імітаційне навчання. Його основою є імітаційно-ігрове моделювання в 

умовах навчання процесів, що відбуваються в реальній системі. 

Проблемне навчання. Здійснюється на основі ініціювання самостійного 

пошуку студентом знань через проблематизацію (викладачем) навчального 

матеріалу.  

Дистанційне навчання. Різновид (досить самостійний) заочного 

навчання, з опертям на використання новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій і засобів (здійснюється за допомогою інформаційно-

комунікаційних платформ MOODLE, Classroom). 

 

 

8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання 

 

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та 

умінь слухачів відбувається у формі поточного та семестрового контролю.  

Поточний контроль здійснюється викладачем для перевірки рівня 

засвоєння здобувачами вищої освіти знань, умінь і навичок з навчальної 

дисципліни на поточних заняттях відповідно до розкладу занять за допомогою 

наступних методів і форм контролю: 

- метод усного контролю; 

- метод письмового контролю; 

- метод тестового контролю. 
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В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота здобувача 

вищої освіти щодо повноти виконання завдань, рівня засвоєння навчальних 

матеріалів, оволодіння практичними навичками. 

Семестровий контроль проводиться у формі заліку та екзамена після 

закінчення вивчення розділів навчальної дисципліни. Здобувач вищої освіти 

вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни, 

якщо він виконав усі види робіт, передбачених навчальним планом на семестр 

для цієї дисципліни. 
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Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві 

Аудиторна робота (поточне накопичення балів) Підсум-

ковий 

контроль 

Підсум-

кова 

кіль-

кість 

балів 

max 60 % max 40 % max 100 

% 

Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 

Самостійна 

робота 

залік  

4 2 2 2 6 4 40 40 100 

 

Аудиторна робота (поточне накопичення балів) Підсум-

ковий 

контроль 

Підсум-

кова 

кіль-

кість 

балів 

max 60 % max 40 % max 100 

% 

Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 

Тема 

7 

Самостій-

на робота 

екзамен  

    2 2 4 52 40 100 

 

Шкала оцінювання: національна та EСТS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно А відмінне виконання 

85-89 
добре 

B вище від середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно 

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне 

вивчення курсу 

 

 

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання 

яких передбачає дисципліна 

- ПК, система мультимедіа. 
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- навчальна програма, робоча навчальна програма, лекційний матеріал, 

плани семінарських та практичних занять із переліком завдань, перелік 

рекомендованих джерел та інтернет-ресурсів, перелік контрольних питань з 

навчальної дисципліни. 

- інформаційно-комунікативні засоби дистанційного навчання 

MOODLE, ZOOM, Classroom. 

 

 

10. Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни 

1. Категорії визначень поняття «управління». 

2. Поняття та види управління. 

3. Мета, зміст та завдання управління. 

4. Класифікація наукових підходів формування моделей управління. 

5. Історія виникнення й розвитку науки управління. 

6. Основні зарубіжні теорії (школи) управління. 

7. Характеристика класичної (адміністративної) школи управління. 

8. Характеристика школи психології та людських стосунків. 

9. Характеристика школи наукового управління. 

10. Характеристика школи науки управління. 

11. Загальна характеристика та система соціального управління. 

12. Загальна характеристика механізму соціального управління. 

13. Складові елементи та особливості соціального управління. 

14. Поняття та види цілей соціального управління. 

15. Класифікація функцій соціального управління. 

16. Поняття та класифікація методів соціального управління. 

17. Загальна характеристика принципів соціального управління. 

18. Характеристика адміністративних методів управління. 

19. Характеристика соціальних методів управління. 

20. Основні функції та принципи діяльності керівника в теорії 

управління. 

21. Основні вимоги, які висуваються до керівника. 

22. Характеристика стилів управління. 

23. Відмінність стилів керівництва і стилів управління. 

24. Зміст та загальна характеристика процесу управління. 

25. Загальна характеристика управлінського циклу, його етапи. 

26. Основні функції процесу управління. 

27. Поняття та класифікація управлінських рішень. 

28. Вимоги, що ставляться до управлінських рішень. 

29. Загальна характеристика етапу підготовки управлінського рішення. 

30. Загальна характеристика етапу прийняття управлінського рішення. 

31. Загальна характеристика аналітичної роботи в теорії управління. 

32. Основні об’єкти та суб’єкти аналітичної роботи. 

33. Особливості здійснення аналітичної роботи в Національній поліції. 

34. Основні суб’єкти здійснення аналітичної роботи в Національній 

поліції. 
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35. Основні завдання аналітичної роботи в органах Національної 

поліції. 

36. Вимоги, які висуваються до аналітичних документів. 

37. Основні функції та цілі аналітичної роботи. 

38. Інформаційно-аналітична діяльність: поняття та особливості. 

39. Характеристика методів, які використовуються при проведенні 

аналітичної роботи. 

40. Поняття та види аналітичних документів. 

41. Поняття, функції та принципи прогнозування. 

42. Класифікація прогнозів в теорії управління. 

43. Характеристика методів прогнозування. 

44. Характеристика основних видів планування. 

45. Планування, як вид управлінської діяльності. 

46. Етапи та методологія стратегічного планування. 

47. Етапи та методологія поточного планування. 

48. Організація контролю за виконанням планів. 

49. Основні функції здійснення контролю за виконанням планів. 

50. Суб’єкти здійснення контролю за виконанням планів  

51. Поняття та види обліків в теорії управління. 

52. Поняття контролю, як функції управління. 

53. Основні види контролю в управлінській діяльності. 

54. Основні функції контролю в управлінській діяльності. 

55. Система суб’єктів контрольної діяльності. 

56. Форми контрольної діяльності. 

57. Характеристика та суб’єкти контролю з боку центральних органів 

виконавчої влади. 

58. Поняття та види нагляду в управлінській діяльності. 

59. Характеристика та суб’єкти парламентського контролю. 

60. Характеристика та суб’єкти урядового контролю. 

61. Характеристика та суб’єкти громадського контролю. 

62. Особливості проведення контролю і нагляду в управлінській 

діяльності. 

63. Основні стадії контрольної діяльності. 

64. Організація проведення контрольної діяльності. 

65. Наукові підходи до процесу управління. 

66. Основні характеристики процесу управління. 

67. Фактори, які впливають на якість соціального управління. 

68. Характеристика внутрішнього контролю в теорії управління. 

69. Організація контролю за виконанням документів. 

70. Основні принципи контрольної діяльності. 

 

 

11. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 
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