
САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

Силабус курсу 

1. Загальні відомості  

Викладач: к.держ. упр., доц. Кирій Сергій Леонідович  

Консультування: вівторок 1120 – 1150  

четвер 1120 – 1150 

Кафедра публічного управління та державної служби,  

ННІ «Інститут державного управління» ХНУ ім. В. Н. Каразіна 

ауд. 32 

м. Харків, проспект Героїв Харкова, 75. 

тел. (057) 732 09 51, 

e-mail: puds_idu@karazin.ua 

кафедра публічного управління та державної служби kafedraduds@ukr.net 

доцент, к. держ. упр. Кирій С. Л. serhiy.kyriy@karazin.ua 

 

2. Характеристика та обсяг навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 3 кредити, загальна кількість годин - 90 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

Обов’язкова / за вибором 

 

Денна форма навчання 
Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

14 год. - год. 

Практичні, семінарські заняття 

24 год. -  год. 

Семінарські заняття 

6 год. - год. 

Самостійна робота 

46 год. - год. 

у тому числі індивідуальні завдання  

- год. 
 

3. Опис курсу 

Мета викладання навчальної дисципліни “Самоменеджмент” є 

формування у слухачів теоретичних уявлень та практичних умінь 

застосування сучасних інструментів самоменеджменту. 

Основні завдання вивчення дисципліни ознайомити слухачів з 

особливостями сучасної концепції самоменеджменту; розкрити переваги та 
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можливості її застосування для досягнення успіху в професійній діяльності та 

гармонізації особистого життя; ознайомити з принципами формування 

конструктивного особистого оточення; проаналізувати особливості наукової 

організації діяльності публічних службовців. 

 

Методи навчання: лекції, семінарські та практичні, в тому числі виїзні 

заняття з використанням інтерактивних методів навчання, дискусії в аудиторії, 

демонстрації слухачами набутих навичок; самостійний пошук спеціальної 

інформації (літературні джерела, документи, статистичні матеріали, 

законодавчі та інші нормативні акти), аналіз інформаційних ресурсів; 

презентація набутих знань і навичок на практичних заняттях. 

Результати навчання: 

Слухачі повинні володіти знаннями щодо базового категоріального 

апарату та інструментарію самоменеджменту, щодо планування та організації 

діяльності публічного службовця, щодо здійснення самомотивування та 

самоконтролю; вміти: застосовувати інструменти планування роботи 

управлінця, ефективно організовувати роботу публічного службовця, 

формувати професійно-ділові якості публічної особи; володіти навичками: 

розвитку управлінця як особистості, формування соціально-психологічних 

якостей публічної особи, розвиток управлінського потенціалу публічного 

службовця. 

Компетентності 

Загальні здібності: абстрактного мислення, аналізу та синтезу; роботи в 

команді, мотивування людей та досягати спільної мети, бути лідером, діяти 

соціально;  удосконалювати й розвивати власний професійний, 

інтелектуальний і культурний рівень, використовувати сучасні комунікаційні 

технології. 

Фахові здатності: налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 

попереджати та розв’язувати конфлікти, організовувати діяльність органів 

публічного управління та інших організацій публічної сфери, представляти 

органи публічного управління у відносинах з іншими державними органами 

та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 

підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, 

громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними, здійснювати 

наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та 

адміністрування.  

 

4. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Методологічні засади самоменеджменту 

Тема 1. Сучасна концепція самоменеджменту.  

Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Концептуальний 

підхід до самоменеджменту Л. Зайверта. Концепція особистісних обмежень М. 

Вудкока і Д. Френсіса. Критерії ефективного самоменеджменту: вміння управляти 

собою, адекватні особистісні цінності, чіткі особистісні цілі, навички вирішення 



проблем, інноваційність, високий творчий потенціал, уміння навчати і розвивати 

професійні якості підлеглих. 

Тема 2. Ціннісній вимір сучасної публічної особи та суспільства. 

Визначення ціннісних орієнтирів особистості. Ціннісний вимір сучасної 

публічної особи. Зміна ціннісних орієнтирів українського суспільства. Життєва 

позиція особистості: активна, проактивна, пасивна. Саморозвиток особистості 

управлінця. Професійне та посадове зростання. 

Тема 3. Постановка професійних та особистих цілей. 

Поняття мети, цілей та їх взаємозв’язок з цінностями. 

Взаємообумовленість особистих та професійних цілей. Ключові принципи 

визначення особистісних цілей. Загальні обмеження при виборі цілей. Формування 

професійних цілей. Методи постановки особистих та професійних цілей. 

Дерево цілей.  

Тема 4. Планування як компонент самоменеджменту персоналу. 

Стратегічне та оперативне планування діяльності персоналу публічної 

служби. Цільове планування діяльності публічного службовця. Планування 

кар’єри персоналу публічної служби. Основні принципи, стадії та інструменти 

планування оперативної діяльності управлінця. Методи поточного планування 

роботи персоналу публічної служби. 

Тема 5. Інструменти підвищення ефективності професійної діяльності 

управлінського персоналу. 

Особливості професійної діяльності управлінського персоналу. Ієрархія 

видів професійної діяльності управлінського персоналу. Комунікативно-

розпорядча діяльність. Основні правила проведення нарад. Делегування. 

Публічний виступ. Техніка презентації. Інструменти обробки текстової 

інформації. 

 

Розділ 2. Практичні аспекти самоменеджменту публічних службовців 

Тема 6. Формування особистих рис службової особи. 

Сучасні вимоги до персоналу публічної служби. Фактори формування 

особистості управлінця та їх вплив на особисте життя та професійний розвиток 

персоналу публічної служби. Методи формування професійно-необхідних 

якостей особистості. Формування лідерських якостей особистості. 

Тема 7. Розвиток професійних вмінь і навиків публічної особи. 

Професійна компетентність персоналу публічної служби. Етапи 

становлення професійної компетентності персоналу публічної служби. 

Короткотермінове навчання та підвищення кваліфікації як ключовий фактор 

професіоналізації публічної служби. Сучасні інструменти підвищення якості 

персоналу публічної служби. 

Тема 8. Ефективна організація життєвого простору. 

Основи наукової організації управлінської праці. Складові 

управлінської праці. Управлінські ролі керівного персоналу. Делегування 

повноважень. Управління прийомом відвідувачів. Раціоналізація телефонних 

розмов. Технологія нарад, засідань, зборів. Публічний виступ як елемент 



управлінської діяльності. Техніка презентації. Організація робочого місця. 

Методи обробки текстових матеріалів.  

Ефективна організація праці і відпочинку персоналу публічної служби. 

Здоровий спосіб життя як засіб досягнення цілей. Ефективне використання 

природніх життєвих циклів. Біоритми людини. 

Тема 9. Самомотивація та самоконтроль. 

Мотивація як інструмент досягнення успіху в професійній діяльності та 

гармонізації особистого життя. Механізми та способи самомотивації. 

Самоконтроль як засіб уникнення проблем в професійній діяльності та 

особистому житті. Стратегія та тактика ведення переговорів. Ділова критика в 

управлінні. 

Тема 10. Етика управлінської праці. 

Управлінська культура та її формування. Розвиток моральний якостей 

персоналу публічної служби. Етичні стандарти, норми та правила на публічній 

службі. Кодекс етики публічної особи. Етикет та церемоніал в діяльності 

публічних осіб.  

 

5. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Практичні заняття  денна заочна 

 Практичні заняття  денна заочна 

 Тема 1. Ціннісний вимір особистості управлінця 4  

 Тема 2. Визначення особистих та професійних цілей 4  

 Тема 3. Розробка особистого життєвого плану 4  

 Тема 4. Аналіз власних успіхів та невдач, сильних та 

слабких сторін. 

4  

 Тема 5. Капітал часу. Аналіз ефективності витрачання 

власного робочого часу. 

4  

 Тема 6. Побудова власного управлінського профілю 4  

 Семінарські заняття   

 Тема 1. Сучасні теорії самоменеджменту 2  

 Тема 2. Особисті та професійні якості публічної 

особи 

2  

 Тема 3. Етика управлінської праці 2  

 

6. Завдання для самостійної роботи 

Самостійна робота слухачів магістерської підготовки передбачає: 

вивчення відповідних тем з курсу та виконання завдань, опрацювання 

рекомендованої літератури. 

 

Теми завдань для самостійної роботи 

Теми самостійної 

роботи 

Завдання 

Зміст Бали 



Тема 1. Сучасна 

концепція 

самоменеджменту 

Вивчити риси схожості 

та відмінності різних 

концепцій 

самоменеджменту 

Входить до поточної 

оцінки 

Тема 2. Ціннісній вимір 

сучасної публічної 

особи та суспільства. 

Порівняти особливості 

реальних та 

декларативних 

цінностей публічних 

осіб 

Входить до поточної 

оцінки 

Тема 3. Постановка 

професійних та 

особистих цілей. 

Визначити особисті та 

професійні цілі за 

запропонованою 

методикою 

Входить до поточної 

оцінки 

Тема 4. Планування як 

компонент 

самоменеджменту 

персоналу 

Розробити план 

особистого та 

професійного розвитку 

відповідно до 

методичних 

рекомендацій 

Входить до поточної 

оцінки 

Тема 5. Оцінка 

особистих та 

професійних якостей 

персоналу публічної 

служби 

Побудуйте особистий 

управлінський профіль 

Входить до поточної 

оцінки 

Тема 6. Формування 

особистих рис 

службової особи. 

Розробіть рекомендації 

для удосконалення 

особистих якостей 

Входить до поточної 

оцінки 

Тема 7. Розвиток 

професійних вмінь і 

навиків публічної 

особи. 

Розробіть план 

особистого 

професійного розвитку 

Входить до поточної 

оцінки 

Тема 8. Ефективна 

організація життєвого 

простору. 

Проаналізуйте 

ефективність 

використання власного 

часу  

Входить до поточної 

оцінки 

Тема 9. Самомотивація 

та самоконтроль. 

Визначте, які методи 

самомотивації ви 

використовуєте. 

Складіть список з 

урахуванням їх 

ефективності 

Входить до поточної 

оцінки 

Тема 10. Етика 

управлінської праці. 

Проаналізуйте етичні 

стандарти публічної 

служби України  

Входить до поточної 

оцінки 



7. Індивідуальне завдання.  

Індивідуальне завдання не передбачено навчальним планом. 

 

8. Методи контролю та критерії оцінювання  

Методи контролю передбачають поточний контроль, індивідуальне 

завдання та підсумковий контроль.  

Поточний контроль включає оцінку самостійної роботи (презентації та 

доповіді, опитування), передбачені навчальним планом (30 балів).  

Індивідуальне завдання оцінюється в 40 балів. 

Підсумковий тест - 30 балів. 

Підсумковий контроль включає сумарну оцінку за види діяльності з 

курсу.  

Схема нарахування балів 

Поточний контроль Підсумковий тест Сума 

Семінарські заняття Практичні заняття 

15 45 40 100 

 

Критерії оцінювання 

Семінарські заняття: 

Оцінювання за усіма темами складає 15 балів. 

Презентація матеріалів відповідно до кожної теми. Виконані усі 

завдання, зроблено висновки, матеріал представлено логічно та змістовно – 

15-13 балів; несуттєві помилки у виконанні завдань – 12-11 бали; частина 

завдань не виконана є недоліки у висновках та неповні відповіді – 10-9 бали; 

представлені лише деякі аспекти виконання завдань – 8-7 балів. 

Практичні завдання: 
Виконання всіх практичних завдань оцінюється в 45 балів. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для 

чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для 

дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

Критерії оцінювання: 

Відмінно: здобувач вищої освіти демонструє сформованість 

передбачених навчальною програмою компетенцій на фаховому рівні, виявляє 



всебічні, систематичні і глибокі знання навчального матеріалу, засвоїв 

лекційний та практичний матеріал і знайомий з додатковою літературою, 

рекомендованою програмою, вміє вільно виконувати практичні завдання, 

передбачені програмою, вільно оперує набутими знаннями, вміннями, 

застосовує їх у різноманітних ситуаціях;  

Добре: здобувач вищої освіти демонструє сформованість передбачених 

навчальною програмою компетенцій на середньому рівні: основні знання, 

вміння освоєні, але допускаються незначні помилки, неточності, труднощі при 

аналітичних операціях, перенесення знань і умінь на нові, нестандартні 

ситуації; 

Задовільно: здобувач вищої освіти демонструє сформованість 

передбачених навчальною програмою компетенцій на базовому рівні: 

допускаються помилки, виявляється відсутність окремих знань, умінь, 

навичок за деякими дисциплінарними компетенціями, студент відчуває значні 

труднощі при оперуванні знаннями та вміннями при їх перенесенні на нові 

ситуації; 

Незадовільно: здобувач вищої освіти демонструє сформованість 

передбачених навчальною програмою компетенцій на низькому рівні: 

проявляються недостатні знань, несформовані уміння, навички.  

 

9. Політика курсу щодо дотримання принципів академічної 

доброчесності. 

Суворе дотримання принципів академічної доброчесності згідно до 

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у 

наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (введено в дію 

наказом ректора No 0501-1/173 від 14.05.2015 р., 

https://www.univer.kharkov.ua/docs/antiplagiat_nakaz_polozhennya.pdf).  
 

10. Оскарження результатів підсумкового контролю здійснюється згідно 

до Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна (введено в дію наказом 

ректора No 0211-1/342 від 10.07.2018 р., 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U).  

 

11. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Драгунцов В. В. Самоменеджмент : навчальний посібник. Харків : 

Видавництво ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2013. 267 с. 

2. Колпаков В. М. Самоменеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. Київ : Персонал, 2008. 528 с. 

3. Комар Ю. М. Самоменеджмент навчання : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. Донецьк : Норд-Прес : ДІРСП, 2005. 131 с. 



4. Штепа О.С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості): навч. 

посіб. Львів: ЛНУ, 2012. 361 c. 

5. Чайка Г.Л. Самоменеджмент менеджера : навч. посіб. Київ : Знання, 

2014. 422 c. 

 

Допоміжна література 
 

1. Балабанова Л.B. Організація праці менеджера : навч. посіб. Київ : 

Професіонал, 2007. 407 с. 

2. Гоулман Д. Емоційний інтелект. Харків: Віват, 2019. 511 с. 

3. Орликовський М.О. Самоменеджмент. Практикум : терміни, тести, 

практичні завдання та ситуації : навч. посіб. Київ : Кондор, 2012. 409 с. 

4. Кирій С.Л. Концепція самоменеджменту як управлінська філософія. 

Теорія та практика державного управління. Вип. 3 (46). 2014. 
 
 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 
методичне забезпечення 

1. Офіційний сайт Верховної ради України [Електронний ресурс]. – URL: 

http://www.rada.gov.ua  

2. Офіційний сайт урядового порталу Кабінету Міністрів України 

[Електронний ресурс]. URL: http://www.kmu.gov.ua  

3. Офіційний сайт Національного агентства з питань державної служби 

[Електронний ресурс]. URL: http://www.nads. gov.ua  

4. Офіційний сайт Інституту економічних досліджень [Електронний 

ресурс]. URL: http:// www.ier.com.ua  

5. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

[Електронний ресурс]. URL: http:// www.nbuv.gov.ua  

6.  Офіційний сайт інституту глобальних стратегій [Електронний ресурс]. 

URL: http://: www.igls.com.ua  

7. Офіційний сайт національної парламентської бібліотеки [Електронний 

ресурс]. URL: http:// www.alpha.rada.kiev.ua  

8. Офіційний сайт інтернет-порталу для управлінців [Електронний 

ресурс]. URL: http://www.management.com.ua  


