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ВСТУП 

 

Відповідно до навчального плану важливим етапом вивчення навчальної 

дисципліни «Публічне адміністрування» є виконання курсової роботи. 

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб закріпити теоретичні знання з 

даної дисципліни, прищепити навички самостійної роботи у сфері публічного 

адміністрування, навчити розробляти заходи, спрямовані на реалізацію 

виявлених резервів щодо підвищення ефективної роботи органів публічного 

адміністрування. 

Зі становленням ринкових відносин в Україні та інтеграцією вітчизняної 

господарської системи у глобальний світовий простір постає нагальне питання 

підвищення рівня управлінської підготовки кадрів у сфері публічного 

адміністрування. Сучасний управлінець повинен мати достатній рівень 

економічних знань, уміти їх застосовувати при розробці та прийнятті 

управлінських рішень, прогнозувати економічні й соціальні наслідки 

прийнятих рішень. Написання курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Публічне адміністрування» спрямоване на вирішення цього завдання. 

Базою для виконання курсової роботи виступають регіони та держава в 

цілому. Курсова робота певною мірою узагальнює набуті знання з публічного 

адміністрування і висвітлює механізми регулювання вітчизняної економіки в 

динаміці. Студенти повинні зробити спробу удосконалити організаційну 

структуру управління органів публічної влади (органів державної влади і 

місцевого самоврядування).  

Під час виконання курсової роботи студенти повинні творчо підходити до 

питання розв’язання поставлених у роботі задач і використовувати літературу з 

висвітленням останніх досягнень науки і техніки в управлінні, організації та 

нормуванні праці спеціалістів і службовців, нових нормативних матеріалів. 

Загальний обсяг курсової роботи – 50–70 аркушів форматом А4. 

Виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Публічне 

адміністрування» має характер науково-дослідної роботи. 
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1 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»  

 

Під час виконання курсової роботи слід керуватися наступним планом: 

1. Вибір теми, визначення мети та об'єкта досліджень. 

2. Визначення завдань досліджень курсової роботи. 

3. Пошук та обробка матеріалу, необхідного для написання курсової 

роботи. 

4. Узагальнення і систематизація матеріалів. 

5. Написання курсової роботи. 

6. Оформлення курсової роботи. 

7. Захист курсової роботи. 

 

1.1 Вибір теми, визначення мети та об’єкта досліджень 

Тему курсової роботи студент обирає самостійно або за порадою 

наукового керівника кафедри менеджменту згідно з темами, запропонованими у 

методичних вказівках. 

Вибір теми визначає початок роботи над курсовою роботою. Викладачі 

кафедри проводять зі студентами роботу, спрямовану на орієнтацію вибору 

тем. При цьому необхідно врахувати індивідуальні здібності студентів, 

науково-дослідну роботу, що проводили студенти до написання курсової 

роботи. 

За необхідності розв’язання комплексної проблеми, виходячи з аналізу 

управлінської та економічної ситуації у відповідній організації, викладач-

керівник визначає студентів, які мають вести розробку теми названої курсової 

роботи. 

Підхід до вибору теми мусить бути творчим. Для написання курсової 

роботи студент може запропонувати власну тему, а також нову форму (що 

особливо цінно) викладення теми. При цьому необхідно порадитися з 
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викладачем-керівником. 

Визначення мети та об'єкта курсової роботи зосереджує студента на 

вирішенні конкретних питань, сприяє збиранню необхідної інформації, яка 

стосується теми, застерігаючи від зайвої. 

Курсову роботу пишуть за фактичними матеріалами підприємства, 

оскільки вона повинна мати практичне значення. Але, виходячи з досвіду та 

набутих навичок студента, вона може носити і цілком теоретичний характер. 

Об'єктом курсової роботи можуть бути: холдинг, концерн, об’єднання, 

підприємство або їх підрозділи. Вибір теми – це свідомо обґрунтоване 

самостійне рішення студента. Тому він має чітко усвідомлювати актуальність 

обраної теми дослідження. 

 

1.2 Визначення завдань дослідження курсової роботи 

Після визначення мети курсової роботи виникає необхідність окреслити 

завдання, які ведуть до розкриття суті поставленого питання і мають бути 

розв’язані при виконанні роботи. 

Ринкові відносини потребують від фахівця оперативно орієнтуватися у 

змінах економічної політики, уміння професійно оцінювати реальні економічні 

умови і знаходити оптимальні шляхи розв’язання економічних проблем у сфері 

виробничої, позавиробничої та зовнішньоекономічної діяльності.  

Курсову роботу виконують на основі зібраних і проаналізованих 

матеріалів. 

Основні завдання курсової роботи: 

– засвоєння й закріплення теоретичних знань студента; 

– виявлення здатності студентів поєднувати набуті теоретичні знання під 

час розв’язання конкретних завдань організації та практики вдосконалення 

управління на рівні підприємства; 

– уміння впроваджувати результати наукових узагальнень у практику 

роботи підприємства; 

– обов’язкове поєднання функцій управління з використанням сучасної 
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обчислювальної техніки. 

Крім того, рівень написання курсової роботи дає об’єктивну 

характеристику підготовки студента для самостійної роботи після закінчення 

вищого навчального закладу. 

 

1.3 Пошук та обробка матеріалу, необхідного для написання курсової 

роботи 

Якість роботи, її практичне значення залежать від правильно складеної 

програми збору даних. Програма збору вихідних матеріалів може бути 

розроблена лише після ознайомлення студентів зі спеціальною літературою, а 

також об'єктом курсової роботи. Розробка таких програм, як правило, не 

викликає особливих ускладнень. 

Збір матеріалів полягає не в тому, щоб механічно накопичити отримані на 

підприємстві матеріали, згідно з програмою дослідження зібрати схеми 

структури управління організацією, нотатки з планової та звітної документації 

щодо нормування та організації праці різних категорій працюючих, а в тому, 

щоб глибоко вивчити найважливіші (з точки зору завдань курсових робіт) 

особливості виробничо-господарської діяльності підприємницької організації, 

що досліджується. 

Оцінка виконаної курсової роботи ґрунтується не на кількості 

використаних матеріалів, а виходячи з якості їх обробки; ступеня самостійності 

виконання; особливостей висновків і пропозицій; наявності певної частки 

елементів новизни й оригінальності. 

Матеріал збирають тоді, коли студент почав вивчати особливості об’єкта 

дослідження (з літературних джерел, технічних інструкцій, нормативних 

документів тощо); асортименту випуску продукції (номенклатура, призначення, 

серійність, якість); зв’язку з іншими дільницями, виробництвами, 

представництвами, виробничо-господарською структурою, станом техніки та 

технології, а також станом організації та нормуванням праці в організації. 
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1.4 Узагальнення і систематизація матеріалів 

У процесі навчально-ознайомлювальної практики студент має набути 

вміння узагальнювати та систематизувати матеріали, працювати над 

пропозиціями з таким розрахунком, щоб мати час для збору матеріалів і 

перевірки доцільності своїх висновків і пропозицій. Таку роботу 

рекомендується виконувати за вказаною схемою: 

1. Систематизація та обробка матеріалів з кожної пропозиції плану. На 

цьому етапі відбирають матеріал для включення у відповідні розділи курсової 

роботи і складають план викладення (структура, оформлення наочного 

матеріалу тощо), на основі аналізу роблять висновки. 

2. Висновки та пропозиції. На цьому етапі визначають основні напрями 

розробки висновків і пропозицій, що витікають з основного змісту роботи. 

3. Збір додаткових матеріалів, обґрунтування висновків і пропозицій. 

4. Літературна обробка та оформлення курсової роботи з обов’язковим 

включенням графічного матеріалу (план робочого місця спеціаліста або 

службовця, структура управління організації, що досліджується, результати 

економіко-математичного опрацювання матеріалів тощо). 

Під час написання курсової роботи студент зобов’язаний дотримуватись 

наступних вимог: 

– правильно застосовувати теоретичні положення з менеджменту; 

– чітко та лаконічно викладати свої думки і пропозиції. 

Важливим моментом під час написання курсової роботи є правильно 

вибрана послідовність її викладення, тобто – структура роботи. 

 

1.5 Оформлення курсової роботи 

Курсова робота (50–70 с.) має бути надрукована на принтері з 

використанням середовища WINDOWS з одного боку аркуша форматом А4, 

дотримуючись наступних полів: ліве – 25 мм; праве – не менше 10 мм; верхнє і 

нижнє – не менше 20 мм. Неприпустимі довільні скорочення слів і понять. 

Матеріал роботи повинен викладатися стисло і зрозуміло, містити посилання на 
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відповідні літературні джерела та обов’язково ілюструватися таблицями, 

графіками, схемами. Розміщені в тексті таблиці повинні мати змістовні 

заголовки та нумеруватися в межах розділу (глави) арабськими цифрами 

(«Таблиця 2.1» з вирівнюванням по правому краю). Заголовок розміщують під 

словом «таблиця», симетрично тексту, не підкреслюючи його. 

Увесь графічний матеріал (схеми, графіки, креслення тощо) називаються 

рисунками (рис. 1.1). Рисунки, як і таблиці, нумеруються послідовно в межах 

розділу (глави) арабськими цифрами і розміщуються безпосередньо після 

посилання на них у тексті. Кожний рисунок повинен супроводжуватися 

змістовним підписом, що розташовується під ним (Рис. 1.2 – Структура 

управління СП «КРЕБО» до проведення заходів щодо її вдосконалення). У разі 

посилання на ілюстрований матеріал по ходу тексту, зазначається тільки 

відповідна назва та номер: у табл. 2.1, на рис. 1.1).  

Використовуючи літературні джерела, студент повинен викладати думки 

автора своїми словами або наводити цитати з обов’язковим посиланням на 

джерела (робити зноски на відповідній сторінці або зазначати в квадратних 

дужках номер літературного джерела за списком, наведеним у курсовій роботі). 

Матеріал курсової роботи розташовується в такій послідовності: 

1. Титульна сторінка. 

2. Зміст із зазначенням повних назв розділів, підрозділів роботи та їх 

розміщення на сторінках тексту: 

2.1 Вступ. 

2.2 Розділи роботи. 

2.3 Висновки (роблять щодо роботи в цілому). 

3. Список використаної літератури. 

Приклад оформлення титульної сторінки наведений у додатку А.  

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною, з урахуванням таблиць, 

графіків, діаграм та інших матеріалів, які розмішені по тексту та займають 

обсяг аркуша форматом А4. Форму титульної сторінки наведено в додатку А. 

Список літератури оформляється з урахуванням відповідних вимог. 
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1.6 Захист курсової роботи 

Виконана та оформлена відповідно до вказаних вимог курсова робота 

повинна бути здана на кафедру студентами не пізніше, ніж за тиждень до 

захисту. Керівник перевіряє курсову роботу та дає їй попередню оцінку. За 

поданням керівника студент захищає курсову роботу в комісії на кафедрі, де 

отримує кінцеву оцінку. 

 

1.7 Критерії оцінювання виконання курсової роботи 

Оцінювання виконання курсової роботи проводиться за 100-бальною 

рейтинговою системою, яка доповнюється оцінками за національною системою 

і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Критерії оцінювання знань з дисципліни,  формою семестрового 

контролю якої є курсовий проект (робота) (на виконання відводиться 36 годин 

(один кредит) із загального обсягу кредитів, запланованих на вивчення 

дисципліни в семестрі): 

 

вид контролю максимальний бал 

виконання курсового проекту (роботи) 

(наповнюваність змісту, якість 

оформлення, своєчасність виконання, 

творчий підхід) 

60 

(детальний розподіл балів здійснюється 

в робочій навчальній програмі) 

Захист проекту (роботи) 40 

всього 100* 

 

Незадовільно (1–59 бали / F–FX) оцінюється робота, у якій студент не 

виконав завдання стосовно дослідження курсової роботи, не зміг викласти 

основні теоретичні положення і не має навичок їх практичного застосування. 

Оцінку задовільно (60–63 бали / E) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, а у викладенні 

аналітичної частини допускає значні помилки. 
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Оцінку задовільно (64–73 бали / D) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, у викладенні 

аналітичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати, робити висновки. 

Оцінка добре (74–81 бали / С) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі мають місце неточності. 

Оцінка добре (82–89 балів / В) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, 

але у роботі відсутні елементи наукової новизни й оригінальності.  

Оцінка відмінно (90–100 балів / А) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, займається 

науковою роботою в даному напрямі, бере участь у наукових конференціях, має 

наукові публікації у фахових журналах, а пропозиції дослідження мають 

елементи наукової новизни. 

 

2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА ЇХ СТРУКТУРА 

 

Курсові роботи виконуються згідно з наступними темами: 

1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування.  

2. Основні теорії управління суспільством.  

3. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної сфер.  

4. Громадянське суспільство як суб'єкт формування цілей публічного 

адміністрування.  

5. Публічне адміністрування та влада.  

6. Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада.  

7. Закони та принципи публічного адміністрування.  

8. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень. 
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9. Цінності та «дерево цілей» публічного адміністрування. Цінності та 

цілі суспільства і держави.  

10. Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування.  

11. Бюрократія в системі публічного адміністрування.  

12. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування. 

13. Результативність та ефективність публічного адміністрування. 

14. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері.  

15. Публічне адміністрування та економіка.  

16. Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері економіки.  

17. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних 

об'єднаннях.  

18. Відповідальність у публічному адмініструванні.  

19. Публічне адміністрування – системне суспільне явище. 

20. Інституційні зміни як рушійна сила розвитку наукової парадигми 

публічного адміністрування. 

21. Публічне адміністрування як галузь професійної діяльності, 

академічної підготовки, наукових досліджень. 

22. Основні теорії та школи публічного адміністрування. 

23. Системні характеристики публічного адміністрування. Особливості 

застосування системного підходу, теорії соціальної самоорганізації у 

публічному адмініструванні. 

24. Професійна підготовка державно-управлінських кадрів у контексті 

сучасних тенденцій. 

25. Теорія соціальних мереж та можливості її застосування у публічному 

адмініструванні. 

26. Труднощі і перспективи здійснення адміністративної реформи в 

Україні. 

27. Концептуальні засади розроблення державної політики: світовий 

досвід та вітчизняна практика. 

28. Функції та організаційна структура публічного адміністрування. 
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29. Правове регулювання державно-управлінських явищ. 

30. Контроль у державному управлінні та основні методи оцінювання 

ефективності публічного адміністрування. 

31. Система органів виконавчої влади в Україні. 

32. Місцеве самоврядування та його особлива роль у публічному 

адмініструванні. 

33. Місцеві державні адміністрації в системі публічного адміністрування. 

34. Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

35. Реформування організаційної структури публічного адміністрування в 

Україні. 

36. Внутрішня структура органів публічного адміністрування. 

37. Механізм публічного адміністрування.   

38. Інформаційне та комунікаційне забезпечення публічного 

адміністрування. 

39. Зв’язки з громадськістю як комунікативна складова гармонізації 

взаємин держави та особи. 

40. Проблеми становлення електронного уряду й електронного 

врядування в Україні. 

41. Проблеми європеїзації публічного адміністрування в Україні. 

42. Публічна служба, її ознаки та основні принципи.  

43. Публічне адміністрування сфери економіки. 

44. Публічне адміністрування сфери промисловості і фінансів; 

підприємницької діяльності. 

45. Публічне адміністрування галузі охорони здоров’я. 

46. Публічне адміністрування сфери науки, освіти та культури. 

47. Публічне адміністрування сфери фізичної культури, спорту та 

туризму. 

48. Публічне адміністрування сфери юстиції, оборони і безпеки України. 

49. Публічне адміністрування галузі закордонних справ. 

50. Публічне адміністрування галузі внутрішніх справ. 
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Тематика курсових робіт розроблена з урахуванням проблем, які 

відбивають зміст дисципліни «Публічне адміністрування». Якщо курсова 

робота виконується на основі літературних джерел, вона повинна містити 

узагальнення теоретичних основ та передового досвіду з проблем публічного 

адміністрування та управління, організації та нормування праці публічних 

службовців. У аналітичній частині такого проекту слід детально розглянути 

принципи аналізу та узагальнення відповідного передового досвіду. 

Зміст курсової роботи визначається темою і відображається у плані, 

розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до 

передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника 

добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін.), відповідні 

нормативні документи. План курсової роботи має бути складним і містити: 

вступну частину; два чи більше розділів, кожен з яких має не менше ніж два 

параграфи; висновки та пропозиції; список літератури та додатки. 

Головним завданням вступної частини є обґрунтування актуальності й 

практичної значущості теми, особливості постановки і розв’язання питання 

щодо конкретних умов дослідження. Крім того, в цій частині слід чітко 

визначити мету роботи та завдання, предмет чи об’єкт дослідження і подати 

інформацію про нього. Обсяг вступу 2–5 сторінок. 

Перший розділ роботи (теоретичний) містить теоретичне обґрунтування, 

має визначити роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування. Розглядаються загальні 

теоретичні положення та підходи до розв’язання обраної проблеми з 

використанням лише літературних джерел. Теоретичне обґрунтування, суть, 

значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмета 

дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи наукової 

новизни, ствердження власної позиції щодо обраних методів дослідження.  

Другий розділ роботи (аналітична частина), забезпечуючи логічну 

послідовність дослідження, має стати перехідним до наступного третього 

розділу, поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані 
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методи і певний методичний інструментарій. Ця частина повинна містити опис, 

характеристику стану об’єкта дослідження, діагностування діяльності 

підприємства та критичний аналіз того, як розв’язується проблема, що 

аналізується, на підприємстві. Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, 

діаграми мають супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які 

дозволяють визначити суть управлінських процесів, що спостерігаються в 

організації, їх особливості і тенденції. Для виконання другого розділу курсової 

роботи студент має зібрати фактичні дані в публічних службах України. 

Джерелом інформації є планові й фактичні показники господарської діяльності, 

статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати 

спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання інформації. 

Завданням третього розділу (проектного) є розробка конкретних 

рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку, 

діяльності організації на базі основних теоретичних положень, методичних 

підходів, методичного інструментарію, що викладені в першому розділі, а 

також висновків, проведених у другій частині курсової роботи. Цей розділ 

обов’язково містить два підрозділи – удосконалення організаційної структури 

управління публічної установи та оцінка ділових якостей публічних 

службовців. Обсяг третього розділу повинен становити не менше 30 % від 

загального обсягу курсової роботи. 

Висновки та пропозиції, що наводяться в окремому розділі, є стислим 

викладенням підсумків проведеного дослідження. Обсяг висновків не має 

перевищувати 3–5 сторінок. 

Список літератури вимагає розміщення джерел у такій послідовності: 

1. Закони України (у хронологічній послідовності). 

2. Укази Президента, постанови уряду. 

3. Директивні матеріали міністерств. 

4. Монографії, брошури, підручники (абетковий порядок). 

5. Статті з журналів. 

6. Іншомовні джерела. 
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3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ 

ЧАСТИНИ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

3.1 Удосконалення організаційної структури управління публічної 

установи 

 

При побудові організаційної структури управління розглядаються 

фактори, які визначають зміст управління як процесу і розкриваються в його 

функціях. Функції являють собою вид діяльності, за допомогою якої суб’єкт 

управління впливає на керований об’єкт. 

Дослідження процесу управління складає основу для визначення обсягу 

робіт з кожної функції, установлення відповідної чисельності управлінських 

працівників і, в кінцевому підсумку, проектування самої структури та 

організації апарату управління. З метою виконання функцій управління 

створюється апарат управління публічної установи, який майбутній менеджер 

мусить детально дослідити. Під структурою апарату управління розуміється 

кількість, склад ланок та ступенів управління, їх підпорядкованість та 

взаємозв’язок. 

Розподіл чисельності апарату управління базового об’єкта досліджень за 

підрозділами наводиться в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Штатний розклад апарату управління об’єкта курсового 

проектування 

№ пор. Назва підрозділу 

Чоловік 

норматив фактично 

чол. % чол. % 

1 2 3 4 5 6 
 

Необхідність формування структурного підрозділу повинна бути всебічно 

обґрунтована. При цьому важливим критерієм є чисельний та кваліфікаційний 

склад працівників цього підрозділу і характер роботи, що виконується. 

Основним структурним підрозділом в апараті управління підприємством 

є відділ, оскільки у відділах зосереджено близько 75 відсотків усіх інженерно-
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технічних працівників, службовців та технічних виконавців публічної установи. 

Відповідно до міжгалузевих методичних рекомендацій, мінімальна чисельність 

для відділу повинна складати 10 чоловік, для бюро – 7. При меншій чисельності 

працівників самостійні структурні підрозділи не створюються, а 

рекомендується призначати старших спеціалістів та спеціалістів. 

Для обґрунтування того чи іншого варіанта внутрішньої структури 

необхідно проаналізувати організаційно-технічні умови та кількість 

структурних одиниць, які входять до її складу. З цією метою може бути 

рекомендований метод, розроблений Інститутом економіки АН України, за 

допомогою якого отримані такі залежності: 

У1 = 0,60 + 0,0206*X;   

У2 = 0,06 + 0,0925*X;      (3.1) 

У3 = 0,26 + 0,2567*X;   

У4 = -1,66+ 0,6272*X;  

де У1 – чисельність заступників начальника відділу; У2 – кількість бюро у 

відділі (начальників бюро); У3 – кількість груп (старших виконавців); У4 – 

чисельність виконавців; Х – чисельність службовців відділу. 

У процесі написання курсової роботи необхідно провести аналіз 

організаційної структури об'єкта дослідження та запропонувати проект більш 

прогресивної організаційної структури управління. 

Відповідно до даних табл. 3.1 визначити, які підрозділи відповідають, а 

які – ні, вимогам мінімальної чисельності відділу та бюро, а тому повинні бути 

реорганізованими. 

Користуючись наведеними залежностями (3.1), слід визначити склад 

посадових категорій для апарату управління даного об’єкта дослідження 

дипломної роботи в цілому та звести їх до таблиці 3.2. Водночас, необхідно 

визначити відхилення за кожною категорією та зробити аналіз. 

На основі проведеного дослідження та розрахунків слід розробити 

пропозиції щодо реструктуризації управлінських підрозділів відповідно до 

нормативів за кількістю працівників у відділі та бюро. 
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Таблиця 3.2 – Співставлення розрахункової та фактичної чисельності 

менеджерів та службовців публічної установи 

№ 

пор. 

Найменування 

посадових категорій 

Загальна чисельність Відхилення 

розрахунко-

ва 

фактична “+” “–“ 

1 Керівники підрозділів     

2 Замісники керівників     

3 Начальники бюро /груп/     

4 Старші виконавці     

5 Виконавці     

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ     

Провести розрахунки тих самих посадових категорій у межах кожного 

підрозділу та занести результати до таблиці 3.3. Проаналізувати нормативну та 

фактичну чисельність з кожного підрозділу категорії. 

Таблиця 3.3 – Розрахункова та фактична чисельність посадових категорій за 

підрозділами (без керівників) 

П
ід

р
о

зд
іл

и
 

Ф
ак

ти
ч
н

а 

ч
и

се
л
ьн

іс
ть

 У тому числі 

Заст. 

начальника 

Начальники 

бюро 

Старші 

виконавці 
Виконавці 

норма факт норма факт норма факт норма факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Слід провести збільшення окремих підрозділів за рахунок ліквідації 

інших. Пояснити, чому проведено злиття саме цих підрозділів. Запропонувати 

управлінсько-організаційні заходи щодо вдосконалення структури об’єкта 

курсової роботи в майбутньому із застосуванням продуктової, регіональної, 

матричної, конгломератної структури управління. Побудувати нову структурну 

схему управління об'єктом з урахуванням норми керованості вищого 

керівництва з позицій світового досвіду. 

Приклади організаційних структур управління окремих публічних 

установ, а саме, державних і районних адміністрацій, Державної податкової 

адміністрації України, Головного контрольно-ревізійного управління наведені у 

додатках Б-Ж.  
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3.2 Оцінювання професійно-кваліфікаційного рівня та ділових 

якостей публічних службовців 

 

Мета завдання «Оцінювання професійно-кваліфікаційного рівня та 

ділових якостей публічних службовців» – комплексно оцінити якість роботи 

працівників публічних служб. 

Основні задачі завдання: 

- ознайомлення з методикою оцінювання складності та якості роботи 

публічних службовців; 

- аналіз професійно-кваліфікаційного рівня працівників; 

- оцінка ділових характеристик працівників; 

- оцінка складності функцій, що виконуються службовцями; 

- оцінка результатів праці. 

Необхідно знати, що якість роботи характеризує досягнуту працівником 

результативність праці відповідного ступеня складності, який обумовлений 

рівнем його професійно-кваліфікаційної підготовки і притаманними йому 

діловими якостями. 

При оцінюванні якості роботи спеціалістів слід ураховувати особливості 

діяльності, результати якої виявляються в більшості випадків через відповідний 

проміжок часу в підсумках колективних зусиль (прибутковість діяльності 

публічних установ, здійснення заходів у галузі НТП, підвищення якості 

публічних послуг, удосконалення управління та ін.). Водночас велике значення 

мають показники індивідуальної результативності праці (якість виконання 

посадових обов’язків, визначених посадовими інструкціями). 

Оцінювання якості роботи для диференціації посадових окладів 

припускає забезпечення її зрівняння і порівняння по всій сукупності 

працівників. Це може бути досягнуто шляхом виявлення основних 

узагальнених ознак, притаманних рівною мірою різним видам трудової 

діяльності. Кількісне вираження оцінювання забезпечує застосування системи 

балів. 
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Найбільш повна й об’єктивна оцінка може бути досягнута на основі 

урахування ознак, які притаманні працівнику та виконуваній ним роботі. 

Ознаками, які характеризують працівника, є його професійно-кваліфікаційний 

рівень К1 та ділові якості Д1, складність К2 та конкретно досягнутий результат 

Д2. 

Оцінювання ділових якостей Д1 та результатів праці Д2 можна 

підсумувати, оскільки вони мають споріднену єдність. Ділові якості можна 

розглядати як узагальнену, непряму характеристику, притаманну даному 

працівникові, як результат будь-якого трудового почину. Виявити такі якості, 

як компетентність, самостійність, ініціативу та інші, можливо лише через їх 

виявлення в роботі, досягнення відповідного ефекту з накопичених 

спостережень. Оцінювання поточних результатів праці заповнює, обґрунтовує, 

ілюструє оцінку ділових характеристик, оскільки враховує реальну кількість і 

якість завдань, які виконуються за міжатестаційний період. 

Проте урахування тільки ділових характеристик і поточних результатів 

його праці ще не характеризує достатню якість його роботи відносно інших 

працівників, оскільки непорівнянні кваліфікаційні групи, які виконують 

функції різної складності. Наприклад, високі ділові характеристики можуть 

виявляти в роботі й технік, і провідний інженер. Проте суспільна значущість 

ділових характеристик і віддача з позиції професійно-кваліфікаційної 

підготовленості працівників суттєво відрізняється. Аналогічно слід розглядати і 

оцінку результатів праці – з позицій складності роботи, що виконується. 

Неможливо допустити отримання високих оцінок результатів праці за рахунок 

виконання більш простих робіт. Тому оцінки професійно-кваліфікаційного 

рівня К1 і складності функцій К2, що виконуються, набирають форму 

корегуючих коефіцієнтів. 

Комплексна оцінка якості роботи:  Я=К1*Д1+К2*Д2 

Коефіцієнти К1 і К2 дозволяють привести до єдиного знаменника оцінку 

якості роботи працівників різних посадових рангів. 
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Питому значущість усіх чотирьох елементів комплексної оцінки 

приймаємо рівною, оскільки оптимальним в умовах правильного розставлення 

кадрів є їх повна відповідність один одному подібно до дзеркального 

відображення. З’єднання ознак в оцінці кожного елемента здійснюється з 

урахуванням їх питомої значущості, яка виражається в частках одиниці. 

 

1. Оцінювання професійно-кваліфікаційного рівня публічних службовців 

Для оцінювання професійно-кваліфікаційного рівня спеціалістів та інших 

службовців запроваджено єдиний набір ознак з їх незмінною для всіх категорій 

працівників питомою вагою: освіта, стаж роботи за спеціальністю, а також 

раціоналізаторська, винахідницька, публіцистична і подібна до того діяльність. 

Відповідно до освіти всі працівники при атестації розподіляються на 3 

групи: I – загальна середня (повна або неповна); II – середня спеціальна; III – 

вища або незакінчена вища (IV – V курс ВНЗ) освіта. Номер групи, у котру 

потрапляє працівник за рівнем освіти, визначає його оцінку за цією ознакою. 

Таким чином мінімальна оцінка складає 1 бал, максимальна 3 бали. 

Залежно від стажу роботи за спеціальністю працівники, що атестуються, 

розподіляються на чотири групи, сформовані з урахуванням освіти (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 – Оцінка стажу за спеціальністю з урахуванням освіти працівників 

Номер 

групи 

Оцінка 

стажу 

Стаж роботи за спеціальністю працівників, які мають освіту, років 

I група – загальна 

середня (повна або 

неповна) 

II група – середня 

спеціальна 

III група – вища або 

незакінчена вища 

1 0,25 0–5 0–9 0–9 

2 0,50 5–13 9–13, понад 29 9–17, понад 29 

3 0,75 13–17, 21–29 13–17, 21–29 17–25 

4 1 17–21 17–21 26–29 

Ступінь впливу стажу роботи за спеціальністю на результативність праці 

спеціалістів приблизно в чотири рази нижчий за вплив освіти.  
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Тому сукупне урахування цих кваліфікаційних ознак припускає їх різну 

значущість. Для освіти вона дорівнює 1, а для стажу – 0,25. Таким чином, 

мінімальна оцінка стажу роботи складає 0,25, максимальна – 1. 

При оцінюванні професійно-кваліфікаційного рівня рекомендується 

враховувати число винаходів та раціоналізаторських пропозицій, виступів у 

пресі й подібне до того, які виступають непрямими ознаками росту 

кваліфікаційного рівня спеціалістів через різні форми підготовки, підвищення 

кваліфікації, а також самоосвіти. Максимальне значення цієї ознаки беруть 

таким, що дорівнює 0,3 бала. 

Коефіцієнт професійно-кваліфікаційного рівня працівника: 

К1=0+S+R/4,3, 

де 0 – оцінка освіти (0 = 1; 2; 3); S – оцінка стажу роботи зі спеціальності (0,25; 

0,5; 0,75; 1); R – оцінка винахідницької, раціоналізаторської, публіцистичної та 

іншої діяльності (R = 0,1; 0,2; 0,3); 4,3 – постійна величина, яка відповідає сумі 

максимальних оцінок з освіти, стажу, винахідницької і раціоналізаторської, 

публіцистичної та іншої діяльності. 

 

2. Оцінювання ділових якостей працівників 

Оцінювання ділових якостей спеціалістів, як інших якостей службовців, 

слід проводити з урахуванням наступних ознак: компетентність, здібність чітко 

організовувати і планувати свою працю, усвідомлення відповідальності, 

самостійність та ініціатива, здібність засвоювати й використовувати нові 

методи в роботі, працелюбність, здібність підтримувати контакти з іншими 

працівниками. 

Відбір ознак оцінювання ділових якостей має чотири рівні (ступені) 

виявлення і оцінюється в балах: низький – 1, середній – 2, вищий за середній – 

3, високий – 4. Оцінка (від 1 до 4 балів) встановлюється працівникові з кожної 

ознаки відповідно до характеристик рівнів оцінок, котрі наведені в таблиці 3.5. 

Для спрощення розрахунків рекомендується використовувати бальні 

оцінки рівнів ознак з урахуванням їх питомої ваги (таблиця 3.6). 
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Таблиця 3.5 – Бальні оцінки ознак, які визначають ділові якості  

публічних службовців 

Ознаки ділових якостей Питома 

вага в 

даному 

наборі 

Бальна оцінка рівня ознаки з 

урахуванням їх питомої значущості 

1 2 3 4 

1. Компетентність 0,26 0,26 0,52 0,78 1,04 

2. Здатність чітко 

організовувати та 

планувати свою працю 

0,13 0,13 0,26 0,39 0,52 

3. Усвідомлення 

відповідальності за 

виконувану роботу 

0,14 0,14 0,28 0,42 0,56 

4. Самостійність й 

ініціатива 

0,12 0,12 0,24 0,36 0,48 

5. Здатність засвоювати 

нові питання та 

використовувати нові 

методи в роботі 

0,12 0,12 0,24 0,36 0,48 

6. Працездатність 0,13 0,13 0,26 0,39 0,52 

7. Здатність 

підтримувати контакти з 

іншими працівниками 

0,10 0,10 0,20 0,30 0,40 

Всього: 1,00 - - - - 
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Таблиця 3.6 – Стисле визначення та характеристика рівнів оцінок ознак ділових якостей спеціаліста 

 

Визначення ознаки Характеристика рівнів виявлення ознаки у того, хто атестується 

I 

низький 

II 

середній 

III 

вище за середній 

IV 

високий 
1. Компетентність – знання 

спеціальних питань, обізнаність у 

суміжних галузях знань. 

Недостатньо 

обізнаний у 

спеціальних 

питаннях, недостатній 

досвід роботи. 

Знає спеціальні 

питання, володіє 

достатнім досвідом 

роботи. 

Добре знає спеціальні 

питання, вільно в них 

орієнтується, володіє 

великим досвідом 

роботи. 

Дуже добре знає 

спеціальні питання, 

обізнаний  у наукових 

досягненнях 

суміжних галузей 

знань, має великий 

досвід роботи. 

2. Здібність чітко організовувати і 

планувати свою працю, уміння 

працівника раціонально 

використовувати свій робочий час, 

чітко планувати виконання 

доручених завдань, уміння 

зосередитись на головному. 

Не завжди 

раціонально 

використовує 

робочий час, не може 

правильно 

організовувати свою 

працю. 

Уміє організовувати 

трудовий процес, 

проте не завжди 

планує роботу. 

Уміє добре і 

раціонально 

організувати 

трудовий процес, 

планує роботу. 

Уміє створити чіткий 

порядок у роботі, 

завжди планує свою 

працю, встигає 

вирішувати впродовж 

робочого дня всі 

намічені питання. 

3. Відповідальність – усвідомлення 

необхідності повністю відповідати за 

наслідки своїх рішень при виконанні 

посадових функцій. 

Недостатньо 

усвідомлює 

відповідальність, 

уникає її. 

Усвідомлює 

відповідальність; але 

інколи уникає її.  

Охоче бере на себе 

відповідальність, не 

уникає її. 

Прагне до прийняття 

відповідальності, 

передбачає і готовий 

нести повну 

відповідальність за 

результати своїх дій. 

4. Самостійність та ініціатива – 

здатність працівника виконувати 

виробничі функції без допомоги 

керівника, внутрішнє заохочення до 

нових форм діяльності, 

підприємливість. 

Майже завжди 

звертається за 

допомогою до 

начальника або 

старших за посадою, 

не шукає нових форм 

діяльності. 

Інколи звертається за 

допомогою до 

начальника або 

старших за посадою, 

не завжди шукає 

нових форм 

діяльності. 

У виняткових 

випадках звертається 

за допомогою до 

начальника або 

старшого за посадою, 

шукає нові форми 

діяльності. 

Не звертається за 

допомогою до 

начальника, повна 

самостійність у 

виконанні 

виробничих функцій, 

завжди шукає нові 

форми діяльності. 
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Продовження табл. 3.6. 

5. Здатність засвоювати нові питання 

та використовувати нові методи в 

роботі – уміння швидко 

перебудовувати роботу відповідно до 

вимог. 

Уникає нових питань 

і засвоює їх з 

великими 

труднощами. 

Недостатньо швидко 

засвоює нові питання  

і методи. 

Швидко засвоює нові 

питання та методи. 

Швидко засвоює нові 

питання, широко 

використовує нові 

методи в роботі. 

6. Працелюбність – 

психофізіологічний стан людини, яка 

дозволяє плідно трудитися впродовж 

усього робочого часу. 

Швидко стомлюється, 

зберігає 

працелюбність на 

порівняно короткий 

час. 

Стомлюється у міру 

збільшення 

інтенсивності праці, 

зберігає середній 

рівень працелюбності 

впродовж робочого 

часу. 

Здатність упродовж 

усього робочого часу 

підтримувати 

достатньо високий 

рівень працелюбності 

Здатний працювати 

інтенсивно впродовж 

усього робочого часу, 

зберігає високий 

рівень працелюбності 

при зміні зовнішніх 

умов.  

7. Здатність підтримувати контакти з 

іншими працівниками – уміння 

працювати з людьми, радитися з 

товаришами (визначається 

сукупністю позитивних рис 

характеру того, хто атестується: 

товариськість, чуйність, уважність). 

Не здатний постійно 

підтримувати 

контакти з 

товаришами по 

роботі, нелагідний, 

інколи створює 

конфліктні ситуації в 

колективі. 

Не завжди здатний 

підтримувати 

контакти з 

товаришами по 

роботі. 

Здатність 

підтримувати 

контакти з 

товаришами по 

роботі, активно 

співпрацює з іншими. 

Здатний підтримувати 

контакти з 

товаришами по 

роботі, активно 

співпрацює з іншими, 

надає допомогу в 

роботі. 
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Оцінювання всієї сукупності ділових якостей Д1 здійснюється шляхом 

підсумовування оцінок ознак, помножених на їх питому вагу 

Д1 = 



n

i

Xiaij
1

, 

де і – порядковий номер будь-якої ознаки ділових якостей (і=1, 2, …, n); n – 

число ознак; j – рівень ознаки будь-кого з тих, хто атестується (j=1,2,…10); aij – 

j-й рівень i-ї ознаки у працівника (в бал.); Xі - питома значимість i-ї ознаки в 

загальній оцінці ділових якостей (у частках одиниці). 

 

3. Оцінювання складності функцій, що виконуються 

Для оцінювання складності функцій, що виконуються, використовуються 

ознаки, які дозволяють охопити всі аспекти змісту порівнюваних робіт і в 

водночас урахувати характер та особливості того чи іншого виду діяльності: 

характер робіт, які складають зміст роботи (визначає технологічну складність 

трудового процесу), різноманітність, комплексність робіт (дані й усі наступні 

ознаки обумовлюються організацією праці); самостійність виконання робіт; 

масштаб і складність керівництва; додаткова відповідальність. 

Питома вага прийнятих для характеристики складності ознак виражається 

в частках одиниці (визначена експертами із числа висококваліфікованих 

спеціалістів). Вона може бути використана як єдина для всіх функціональних 

груп працівників. 

З урахуванням існування великих розбіжностей у діапазоні складності з 

кожної ознаки, для них прийнято не однакову кількість ступенів (рівнів). 

Максимальна кількість ступенів (10) передбачена для ознаки, яка характеризує 

технологічну складність змісту роботи, що виконується.  

Указане число ступенів необхідне для урахування більшої диференціації 

робіт за групами, які мають інформаційно-технічний, аналітично-

конструктивний та організаційно-адміністративний характер, а також у рамках 

цих груп. 
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Щодо всіх працівників, котрі атестуються, встановлюють ступінь кожної 

ознаки складності функцій, що ними виконуються: від 1-ї до 10-ї за першою 

ознакою, від 1-ї до 8-ї – за другою і третьою ознаками, від 1-ї до 7-ї – за 

четвертою та п’ятою ознаками. Визначають ступінь ознак відповідно до 

характеристик рівнів оцінок, які наведені в економічній літературі [4, 13]. 

Якщо працівник виконує різнорідні роботи, котрі можуть належати і до 

найпростіших інформаційно-технічних, і до більш складних аналітично-

конструктивних, оцінку дають за тими, що переважно виконуються. За 

необхідності досягнення більшої точності розрахунку кожну роботу, що 

виконується, оцінюють за всім набором ознак. Потім визначають середню 

арифметичну виважену оцінку (з урахуванням витрат часу).  

Такий розрахунок більш трудомісткий, тому є більш доцільним оцінювати 

переважні функції працівників. Можливу при цьому похибку розрахованого 

показника складності корегують оцінками професійно-кваліфікаційного рівня, 

ділових якостей та результатів праці. 

Для обчислення сумарного показника складності роботи, що виконується, 

у табл. 3.7 наведені бальні оцінки рівнів кожної ознаки з урахуванням їх 

питомої ваги. 

Коефіцієнт складності функцій, що виконуються, К2 визначають діленням 

суми оцінок кожної ознаки, помножених на їх питому вагу, на постійну 

величину 8,3: 

К2 = 
3.8

1





n

i

Xiaij

, 

де   n – число ознак (n=5); 8,3 – постійна величина, яка відповідає сумі 

максимальних оцінок за всіма ознаками складності з урахуванням їх питомої 

ваги. 
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4. Оцінювання результатів праці 

Оцінювання результатів праці проводять за кількісними і якісними 

ознаками. При цьому враховують не тільки обсяги робіт, що виконуються 

відповідно до діючих норм часу, але і творчу активність працівників. При 

визначенні якісних характеристик результатів праці беруть до уваги 

прогресивність технологічних процесів, економічну обґрунтованість норм часу 

(виробітку), що розробляються, витрат сировини і матеріалів (у технологів); 

технічний рівень конструкторських рішень (у конструкторів); безпомилковість, 

акуратність у роботі, відповідність завдань, що виконуються, робіт посадовим 

вимогам, які встановлені Кваліфікаційним довідником посад керівників, 

спеціалістів і службовців; своєчасне впровадження технологічних процесів і 

розробок у виробництво та інше. Необхідно враховувати також дотримання 

працівниками строків виконання завдань, оскільки цей показник є одним із 

важливих критеріїв оцінки результатів праці всіх категорій працівників, від 

чого залежить своєчасне впровадження і виробництво нової прогресивної 

техніки і технологій, здійснення заходів щодо організації праці й виробництва. 

З урахуванням різноманітності показників, які характеризують результати 

праці різних категорій працівників, для спеціалістів, як інших службовців 

заведено три найзагальніших ознаки: кількість виконаних планових та 

позапланових робіт (завдань); якість виконаних робіт (завдань); дотримання 

строків виконання робіт (завдань). 

При оцінюванні результатів праці керівників можуть ураховуватися тільки 

перша та друга ознаки. 

Для всіх ознак результатів праці заведено чотири рівні оцінок, 

характеристика котрих міститься в табл. 3.8. Для більш точної оцінки 

результатів праці з урахуванням її специфіки, рівня нормування, можливості 

вираження через більш відповідні показники наведена характеристика рівнів 

оцінок ознак може бути конкретизована стосовно даного виду діяльності. 

При розрахунках результатів праці використовують наведені в табл. 3.9 

бальні оцінки рівнів ознак, які враховують їх питому вагу. 
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Таблиця 3.7 – Бальні оцінки ознак, що визначають складність виконуваних 

функцій спеціалістів та інших службовців 

Ознака 

складності 

Пито-

ма 

вага 

Бальна оцінка ступенів (рівнів) ознак з урахуванням їх питомої 

ваги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Характер 

робіт, які 

складають 

зміст праці 

0,30 0,30     0,60    0,90     1,20    1,50     1,80    2,10     2,40        2,70   3    

 

 Інформаційно-               Аналітично-              Організаційно- 

       технічні                 конструктивні            адміністративні 

2. Різно-

манітність, 

комплексність 

робіт 

0,15 0,15    0,30      0,45    0,60   0,75       0,90    1,05    1,20 

 

Прості, часто    Роботи, які прово-        Виконання   

повторювані     дяться в масшта-         комплексних 

роботи                бі підрозділу                    робіт 

3. 

Самостійність 

виконання 

роботи 

0,25 0,25     0,50     0,75    1,00    1,25    1,50     1,75    2,00 

 

Роботи, які викону-  Роботи, які викону-   Роботи, які 

ються під безпо-       ються під оператив-  виконуються 

середнім                    ним і загальним          самостійно 

керівництвом             керівництвом 

4. Масштаб і 

складність 

керівництва 

0,15 0,15     0,30     0,45    0,60     0,75    0,90    1,05 

 

Керівництво     Керівництво         Керівництво 

підрозділами,   самостійними        декількома 

що входять до   структурними     підрозділами 

складу відділу   підрозділами 

5. Додаткова 

відповідаль-

ність 

0,15 0,15    0,30      0,45    0,60      0,75    0,90    1,05 

 

Матеріальна (за збережен-    Моральна (за виконанням 

ня фінансових та матері-        керівництва) 

альних ресурсів) 

 

Оцінку результатів праці працівника, який атестується, розраховують у 

такому самому порядку, як і оцінку його ділових якостей, тобто шляхом 

підсумовування оцінок ознак, помножених на їх питому вагу: 

Д2 = Xiaij
n

i


1

, 

де n – число ознак (n = 2; N = 3); Xi – питома вага і-тої ознаки результатів праці 

(у частках одиниці). 
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Таблиця 3.8 – Короткий зміст і характеристика рівнів оцінок ознак результатів праці 

 

Визначення ознаки Характеристика рівнів виявлення ознаки того, кого атестують 

I 

низький 

II 

середній 

III 

вище середнього 

IV 

високий 

Кількість робіт, що 

виконуються – 

загальне число 

виконаних робіт з 

урахуванням діючих 

нормативів за відносно 

тривалий проміжок 

часу (рік або більше). 

Невелика кількість 

виконаних планових 

і позапланових робіт 

(завдань) порівняно 

із середньою 

кількістю робіт 

(завдань), які 

припадають на 

одного працівника в 

даному підрозділі (з 

усіх причин, серед 

них за рахунок 

хвороби, прогулу, 

відсутності 

старанності, 

невисокий рівень 

компетентності та 

інше). 

Середня кількість 

виконаних планових 

робіт (завдань). 

Кількість виконаних 

планових і 

позапланових 

завдань, яка 

перевищує середнє 

значення на одного 

працівника в даному 

підрозділі. 

Кількість виконаних 

планових завдань 

суттєво перевищує 

середнє значення на 

одного працівника в 

даному підрозділі. 
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Таблиця 3.9 – Бальні оцінки ознак, які визначають результати праці спеціалістів 

конструкторських і технологічних служб 

Ознаки результатів праці Питома 

вага 

ознаки в 

даному 

наборі 

Бальна оцінка рівнів ознак з 

урахуванням їх питомої ваги 

 

1 2 3 4 

1. Кількість виконаних 

планових і позапланових 

робіт 

0,31 0,31 0,62 0,93 1,24 

1. Якість виконаних 

робіт 

 

0,39 0,39 0,78 1,17 1,56 

3. Дотримання строків 

виконання робіт 

(завдань) 

0,30 0,30 0,60 0,90 1,20 

 

5. Порядок здійснення оцінювання якості роботи тих, хто атестується 

Процедура оцінки якості роботи передбачає заповнення двох форм на 

кожного працівника, який атестується: форма 1 – особиста картка працівника, 

яка вміщує основні дані про місце роботи, посаду, вік, освіту, стаж, творчу 

активність та оплату праці; форма 2 – атестаційний листок працівника, який 

зображує собою оціночну таблицю. 

Для підвищення об’єктивності оцінок бажано, щоб керівники тих, хто 

атестується, визначили рівні виявлення ознак ділових якостей, складності 

функцій, що виконуються та результатів праці до ознайомлення з питомою 

вагою ознак. За цієї умови керівник менш скутий у своїх міркуваннях та 

визначає більш точні оцінки. 

Щоб уникнути впливу звичного, стереотипного уявлення про особистість 

працівника, що атестується, порядок оцінки ознак повинен передбачати 

почергове заповнення всіх атестаційних листів даного підрозділу з кожної 

ознаки окремо, а не послідовного заповнення кожного атестаційного листа в 

цілому. 
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Форма 1 – Особиста картка працівника, який атестується 

 

Петренко Петро Петрович 

 

1. Назва організації Кременчуцька райдержадміністрація 

2. Назва структурного підрозділу. Відділ архітектури, містобудування, 

будівництва та земельних відносин 

3. Посада, категорія. Головний спеціаліст  

(землевпорядник) 

4. Вік (повних років на дату 

заповнення). 

41 

5. Освіта (вища, незакінчена вища, 

в обсязі 4–5 курсів ВНЗ, середня 

спеціальна, середня загальна). 

Вища – IIІ група 

6. Стаж роботи зі спеціальності 

(число років). 

22 роки – ІІІ група 

 

7. Кількість поданих і 

впроваджених раціоналізаторських 

пропозицій та винаходів, їх 

економічний ефект за останні 2–3 

роки (кількість виступів у пресі). 

2 раціоналізаторські пропозиції в по-

точному році із загальним економіч-

ним ефектом 1450 грошових одиниць, 

0,2 бала. 

 

8. Посадовий оклад (без надбавок). 1845 грошових одиниць. 

9. Вид і розмір отримуваної 

надбавки (1 – за високі досягнення 

в роботі, 2 – за виконання особливо 

важливих робіт, 3 – за роботу в 

несприятливих умовах праці, 4 – за 

науковий ступінь). 

225–370 грошових одиниць 

10. Посада, що проектується, і 

категорія. 

Провідний спеціаліст 

 

11. Посадовий оклад, що 

проектується. 

2200 грошових одиниць 

12. Надбавка, що проектується.  

13. Коефіцієнт професійно-

кваліфікаційного рівня К1  

(розраховується за показниками в 

пунктах 5–7 особистої картки). 
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Форма 2 

Атестаційний листок головного спеціаліста (землевпорядника) П.П. Петренка 
Ділові якості Результат праці 

Ознаки (критерії) 

ділових якостей 

Питома 

вага 

ознаки 

Рівні (ступені) 

ознаки 

Оцінка 

ознаки з 

урахуван-

ням її 

значущос-

ті 

Ознаки (критерії) 

результатів праці 

Питома 

вага 

ознаки 

Рівні (ступені) 

ознаки 

Оцінка 

ознаки з 

урахуван-

ням її 

значущості 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Компетентність 0,26  +   0,52 1. Кількість 

виконаних планових 

і позапланових робіт 

0,31   +  0,93 

2. Здатність чітко 

організувати і 

планувати свою працю 

0,13   +  0,39 2. Якість виконаних 

робіт 

0,39    + 1,17 

3. Усвідомлення 

відповідальності за 

виконувану роботу 

0,14  +   0,28 3. Дотримання 

строків виконання 

робіт (завдань) 

0,30     0,90 

4. Самостійність та 

ініціатива 

0,12   +  0,36        

5. Здатність засвоювати 

нові питання та 

використати нові 

методи в роботі 

0,12   +  0,36        

6. Працездатність 0,13    + 0,52        

7. Здатність 

підтримувати контакти 

з іншими працівниками 

0,10  +   0,20        

Сумарна оцінка ділових якостей    2,63  Сумарна оцінка результатів праці   3,00 

Д1 = 



7

1i

Xiaij          Д2 = 



3

1i

Xiaij   
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Продовження форми 2 

 

 

Ознаки (критерії) складності функцій, що 

виконуються 

Питома 

значущість 

ознаки Хі 

Рівні (ступені) ознаки Оцінка 

ознаки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Характер робіт, які складають зміст праці 

(технологічна складність) 

0,30     +      1,50 

 

2. Різноманітність, комплексність робіт 0,15      +     0,90 

 

3. Самостійність виконання робіт 0,25    +       1,00 

 

4. Масштаб і складність керівництва 0,15           - 

 

5. Додаткова відповідальність 0,15 +          0,15 

Сумарна оцінка складності функцій                                                                                                                                      3,55 
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Коефіцієнт складності функцій, що виконуються  

К2 = 43.0
3.8

55.3

3.8

1 




Xiaij
n

i
 

 

Комплексна оцінка якості роботи  

Я=К1 Д1+К2 Д2=0,69*2,63+0,43*3,00=3,10 

 

Подібна процедура заповнення атестаційних листків полегшує визначення 

рівня ознаки у кожного, хто атестується, методом порівняння і  значною мірою 

послаблює вплив особистих відношень керівника з підлеглими, що відповідною 

мірою сприяє усуненню можливих конфліктних ситуацій. 

Заповнення форм повинно постійно контролюватися спеціальною групою, 

до котрої входять члени атестаційної комісії. 

Визначає всі елементи комплексної оцінки якості роботи і встановлює 

величини загальної комплексної оцінки розрахункова група, до котрої входять 

представники підрозділу, де проводиться атестація, відділу праці та заробітної 

плати і відділу кадрів. Підтверджує правильність виконання розрахунків і 

приймає кінцеве рішення з питання встановлення посадового окладу 

працівникові, що атестується, атестаційна комісія. 

На основі наведеної оцінки комісія може винести рішення про 

відповідність або невідповідність працівника займаній ним посаді. Рішення про 

невідповідність займаній посаді можливе, наприклад, при отриманні 

мінімальних оцінок якості роботи за найбільш суттєвими ознаками. 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України 

29 березня 2012 року № 384 

 

Форма № Н-6.01 
 
 

_Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського_ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

________Кафедра менеджменту________ 

(повна назва кафедри, циклової комісії) 

 

 
 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) 
 

з _навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» 
(назва дисципліни) 

на тему: _______________________________  

 

 

 
Студента (ки) ___курсу _________ групи 

напряму підготовки____________________ 

спеціальності _________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник _____________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

 

Національна шкала ________________  

Кількість балів:_____Оцінка: ECTS_____  
 

 

 

 

 

                                                                     Члени комісії          ________________  __._______________________ 

                                                                                                                                             (підпис)                  (прізвище та ініціали) 

                                                                                                      ________________  __ _______________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                  (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                                ________________  __________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                   (прізвище та ініціали 
 

 

 

 

м. Кременчук – 201_ рік



 

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  «Публічне 

управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами 

«Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня 

«Магістр» 

 

 

 

 

 

Укладачі:    к. е. н., доц. Л. М. Сакун 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри менеджменту М. М. Хоменко 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др._____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк.______. Наклад ________прим. Зам. №_______. Безкоштовно. 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


