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СИЛАБУС 

з дисципліни "Управління інтелектуальним капіталом" 

на отримання другого (магістерського) ступеню вищої освіти за спеціальністю 
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Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» 

Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка 

 

1) Краля Вікторія Григорівна, к.е.н., старший викладач кафедри організації 

виробництва, бізнесу та менеджменту. 

Контактний телефон: 0989659486; VKralia2905@gmail.com 

2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями): базові знання з економіка підприємства, маркетинг, логістика, 

менеджмент, державне регулювання економіки. 

Постреквізити: управлінський консалтинг, корпоративне управління 

3) Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги). 

Навчальна дисципліна "Управління інтелектуальним капіталом" буде корисна 

майбутнім висококваліфікованим фахівцям для набуття у студентів знань та вмінь в 

області організації створення та правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, 

довести до студентів найбільш загальні поняття про суть інтелектуального капіталу в 

цілому. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

 розуміння значення і сутність інтелектуальної власності 

 знання особливостей захисту інтелектуального капіталу і систему його правової 

охорони,  

 знання основних інститутів права інтелектуальної власності; 

 розуміння основних законопроектів в галузі інтелектуальної власності 

 знання об’єктів і суб’єктів права інтелектуальної власності;  

 розуміння відповідальності за порушення прав на інтелектуальний капітал;  

 знання авторського права і суміжних прав  

 уміння знаходити джерела патентної інформації та методи патентних досліджень;  

 розуміння особливостей ліцензування та передавання технологій;  

 уміння використовувати методи оцінки об’єктів інтелектуального капіталу;  

 знання сутності міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності. 

 вміння визначати, що відноситься до об’єктів інтелектуального капіталу; 

 вміння працювати з джерелами інформації що стосуються  інтелектуальної 

власності; 

 вміння застосовувати набуті знання у професійній діяльності 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань 

організації та управління інтелектуальним капіталом підприємства, а також 

інструментарієм, методикою розроблення стратегій управління інтелектуальною 

власністю підприємства. 

Основними задачами є теоретична та практична підготовка студентів з питань: 

 визначення основних категорій інтелектуальної власності та складову державного 

управління в сфері інтелектуальної власності;  

 вміння інтерпретувати й використовувати у професійній діяльності знання щодо 

визначення об’єктів інтелектуального капіталу;  
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 набуття навичок використання теоретичних знань для процедури набуття прав на 

об’єкти інтелектуального капіталу, захисту прав об’єктів права інтелектуальної 

власності 

 визначення об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності, набуття знань щодо 

особливості правової охорони, шляхів комерціалізації та захисту права на об’єкти 

інтелектуальної власності,  

 -оцінювання характеру порушення прав інтелектуальної власності, володіти 

основами договірних відносин в сфері інтелектуальної власності та вміти 

застосовувати набуті знання у професійній діяльності.  

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у 

фахівців здатності аналізувати та застосовувати спеціалізовані фактологічні та теоретичні 

знання в сфері права інтелектуальної власності; здатність визначати об’єкти і суб’єкти 

права інтелектуальної власності, володіти знаннями щодо особливості правової охорони, 

шляхів комерціалізації та захисту права на об’єкти інтелектуальної власності,  давати 

оцінку характеру порушення прав інтелектуальної власності, володіти основами 

договірних відносин в сфері інтелектуальної власності. 
Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних занять Теми семінарських занять 

Сутність економіки знань Етапи розвитку уявлень про економіку знань. 

Міжнародні конвенції у сфері інтелектуальної 

власності. 

Інтелектуальний капітал – основний ресурс 

економіки знань 

Поняття інтелектуального капіталу. Етапи 

розвитку уявлень про інтелектуальний капітал 

Види та структура інтелектуального капіталу Аналіз існуючих пропозицій щодо структури 

людського та інтелектуального капіталу 

Формування та розвиток інтелектуального 

капіталу організації 

Визначення потреб організації в 

інтелектуальному капітал та інвестиції в 

інтелектуальний капітал 

Вимірювання та оцінка інтелектуального 

капіталу: методи та проблеми 

Вимірювання та оцінка інтелектуального 

капіталу. Підходи та методи оцінки 

інтелектуального капіталу 

Управління інтелектуальним капіталом Особливості управління інтелектуальним 

капіталом 

Інтелектуальний бізнес Організація та провадження інтелектуального 

бізнесу. Ціноутворення в інтелектуальному 

бізнесі 

Управління правами інтелектуальної 

власності 

 

Форма контролю: іспит 

СИЛАБУС 

з дисципліни "Риторика"  

на отримання другого (магістерського) ступеню вищої освіти за спеціальністю 
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Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» 

Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка 

 

1) Бобловський Олександр Юрійович, к.ф.н., доцент, доцент кафедри організації 

виробництва, бізнесу та менеджменту. 

Контактний телефон: 066-311-26-91; boblovskiyi1963@gmail.com 

2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями): базові знання з української мови, етики, психології, менеджменту. 

Постреквізити: (перерахувати дисципліни, які продовжують вивчення даного 

предмету): захист кваліфікаційної роботи. 



3) Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги). 

Навчальна дисципліна "Риторика" буде корисна майбутнім висококваліфікованим 

фахівцям для здійснення комунікативної діяльності у процесі виконання професійної 

роботи і громадсько-політичній та культурно-естетичній сферах.  

Закінчується вивчення дисципліни «Риторика» підготовкою і написанням реферату 

та виступом перед студентами з дотриманням правил риторики. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

- розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування; 

– застосувати концептуальні та базові знання, розуміння предметної області та професії 

фахівця з публічного управління та адміністрування; 

– використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку, оброблення, 

аналізу та використання інформації з різних джерел; 

– адаптувати, генерувати і вербалізувати ідеї та дії у новій ситуації;  

– цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність, працювати у 

міжнародному контексті; 

– діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально та свідомо; 

– організовувати ефективні комунікації в процесі публічного управління; 

– формувати та демонструвати лідерські якості й поведінкові навички; 

– отримати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, 

бути критичним і самокритичним. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою вивчення дисципліни є формування культури мовлення та опанування 

правилами складання текстів виступів і промов, а також виголошення їх публічно. 

Основними задачами є теоретична та практична підготовка студентів з питань: 

- студент повинен засвоїти основи мовленнєвої майстерності у професійно значущих 

риторичних ситуаціях; 

- сформувати навички ефективної мовленнєвої поведінки в актуальних ситуаціях 

публічного спілкування; 

- оволодіти методикою риторичного аналізу. 

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у 

фахівців здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері публічного управління 

та адміністрування; застосувати концептуальні та базові знання, розуміння предметної 

області та професії фахівця в галузі публічного управління та адміністрування; 

використовувати інформаційні технології для пошуку, оброблення, аналізу та 

використання необхідної інформації; адаптувати і генерувати ідеї у новій ситуації; 

цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність; діяти на основі етичних 

міркувань; взаємодіяти та вести діалог з будь-якою аудиторією; вести суперечки; 

формувати та демонструвати лідерські якості й поведінкові навички. 
Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних занять Теми семінарських занять 

Вступ. Переконання як предмет риторики.  

Риторика та теорія мовлення 

Історія становлення теорії красномовства від 

міфологічного періоду до епохи Відродження 

Основні етапи розвитку риторики Українські традиції теорії красномовства 

Роди і види красномовства. Риторика і стиль Інформаційне забезпечення в риториці 

Інвенція Практикум з планування задуму промови 

Диспозиція Виголошення промови 

Елокуція (елоквенція). Тропи та фігури мови Розмітка тексту та читання промови за знаками 

партитури 

Техніка виразного мовлення Культура оратора та невербальні засоби 

спілкування 

Акція Проведення «Оксфордських» дебатів 

Робота промовця з технічними засобами Робота з технічними засобами (відео- та 



аудіоапаратурою) 

Принципи ведення словесної суперечки. 

Чорна риторика 

Прийоми протидії словесній маніпуляції 

Форма контролю: залік 

СИЛАБУС 

з дисципліни «Міжнародний менеджмент» 

на отримання другого (магістерського) ступеню вищої освіти за спеціальністю 
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Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» 

Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка 

 

1) Калініченко Сергій Миколайович, к.е.н., доцент кафедри організації 

виробництва, бізнесу та менеджменту. 

Контактний телефон: 0675747138; E-mail: kalinichenko.sergiy@gmail.com 

2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями). Базові знання з дисциплін: економічної теорії, міжнародних 

економічних відносин, економіки підприємства, економіко-математичних методів та 

кібернетики, маркетингу, міжнародного маркетингу, теорії організацій, основ 

менеджменту 

Постреквізити. Продовжують вивчення даного предмету наступні дисципліни: 

«Управління проектами», «Управління організаційними змінами та розвитком», 

«Управління діяльністю підприємств корпоративного типу» 

3) Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги). 

Імпульсом інноваційного розвитку економіки України є інтеграція її суб’єктів 

господарської діяльності у систему міжнародного поділу праці. Історичний досвід 

переконливо підтверджує вигідність для країн приймати активну участь у світових 

процесах кооперації, які сприяють підвищенню ефективності виробництва матеріальних 

та нематеріальних благ і, як наслідок, успішному вирішенню таких завдань: забезпечення 

збалансованого розвитку національної економіки, зростання ринків товарів вітчизняного 

виробництва, підвищення матеріального та культурного рівня народу. Доведено, що є 

доцільним розвивати експорт тієї продукції, яка дозволяє отримати найбільшу валютну 

виручку на одиницю витрат суспільної праці, імпортувати ті товари, власне виробництво 

яких вимагало б більших витрат порівняно з витратами валютних коштів для придбання 

цих товарів. Результативність бізнесу суб’єктів господарської діяльності у сучасних 

умовах глобалізації економіки значною мірою залежить від рівня їх міжнародного 

менеджменту. У цьому контексті дисципліна "Міжнародний менеджмент" є однією з 

найважливіших. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати 

навчання через знання, уміння та навички: 

- визначити основні напрямки розвитку глобалізації економіки і управління 

міжнародним бізнесом; 

- аналізувати міжнародне середовище бізнесу на сучасному розвитку світової 

економіки; 

- проводити аналіз організаційно-правових форм міжнародного бізнесу; 

- розробити стратегію планування українського підприємства - учасника 

міжнародного 

бізнесу; 

- оцінювати можливості здійснення міжнародних операцій з точки зору її змісту, 

правового регулювання, економічної доцільності та комерційної ефективності. 



Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України: 

загальних: 

- розуміти та аналізувати і характерні риси сучасного міжнародного менеджменту; 

- розуміти сутність глобалізації економіки і управління міжнародним бізнесом; 

- аналізувати особливості середовища ММ, а також міжнародного середовища 

операторів 

галузі зв’язку України; 

- характеризувати сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій; 

- використовувати особливості проведення міжнародних переговорів у різних 

країнах світу та характеристики сучасних комунікаційні бар'єрів, що можуть бути на 

їхньому шляху; 

- розуміти зміст та вразливі місця у ключових сферах прийняття рішень у 

міжнародних 

корпораціях; 

-застосовувати особливості управління людськими ресурсами в українських 

відділеннях 

міжнародних корпорацій; 

- використовувати характеристики сучасного міжнародного ринку технологій. 

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, 

передбачені відповідним стандартом вищої освіти України: 

- демонструвати здатність аналізувати сутність глобалізації економіки і управління 

міжнародним бізнесом його організаційно-правові форми; 

- демонструвати вміння застосовувати стратегію планування в міжнародних 

корпораціях, 

технологію міжнародних інвестицій, управління персоналом у міжнародних фірмах; 

- демонструвати навики під час аналізу особливості інтернаціоналізації малого та 

середнього бізнесу, особливості міжнародного середовища бізнесу. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів системи теоретичних знань і 

практичних навичок з ефективного управління міжнародним бізнесом у нових умовах 

господарювання. 

Для досягнення мети поставлені основні завдання, які полягають у тому, що 

студенти повинні: отримати цілісне уявлення про міжнародний менеджмент як систему 

управління міжнародним бізнесом, його функції та структуру; усвідомити дію законів та 

сучасних тенденцій у сфері управління міжнародним бізнесом; засвоїти принципи та 

методи формування систем міжнародного менеджменту господарських організацій 

(підприємств) різних форм власності та організаційно-правових форм; набути здатностей 

досліджувати вплив глобалізації на системи менеджменту; генерувати та матеріалізувати 

ідеї раціонального управління позитивним розвитком суб’єктів господарської діяльності 

України в умовах глобалізації економіки; досліджувати мотиви вступу суб’єктів 

господарювання до інтегрованих структур міжнародного бізнесу; науково обґрунтовувати 

напрями підвищення ефективності операційних процесів у сфері міжнародної діяльності 

господарських організацій (підприємств);набути практичних навичок щодо прийняття 

управлінських рішень з урахуванням кон’юнктури ринків, реалізації стратегій 

інноваційного розвитку господарських організацій (підприємств), ведення бізнесу в 

умовах глобалізації економіки. 

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у 

фахівців здатності володіти навичками виділяти та аналізувати культурний контекст 

міжнародного менеджменту, робити виміри впливу ділової культури Україні на 

функціонування відділень міжнародних корпорацій; володіти навичками підготовки 

оформлення документів щодо проведення міжнародних переговорів; застосовувати 



системи управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях та 

використовувати принцип мотивації персоналу; проводити аналіз особливостей 

планування технологічної діяльності міжнародних корпорацій. 
Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних занять Теми семінарських занять 

Суть і характерні риси міжнародного 

менеджменту 

Міжнародний бізнес, його суть, розвиток і 

сучасні особливості 

Середовище міжнародного менеджменту Система міжнародного менеджменту і його 

середовище 

Стратегічне планування в міжнародних 

корпораціях 

Прийняття рішень у міжнародних корпораціях 

Прийняття рішень у міжнародних 

корпораціях 

Управління людськими ресурсами в 

міжнародному бізнесі 

Організаційний розвиток міжнародних 

корпорацій 

Торговельні операції міжнародних корпорацій 

Управління людськми ресурсами в 

міжнародних корпораціях 

Міжнародний фінансовий менеджмент 

Контроль і звітність міжнародних корпорацій Стратегія і планування в міжнародному 

менеджменті 

Технологічна політика міжнародних 

корпорацій 

Організаційний розвиток міжнародних 

корпорацій 

Фінансовий менеджмент міжнародних 

корпорацій 
Комунікації в міжнародному бізнесі 

Торговельні операції міжнародних корпорацій  
Становлення глобального менеджменту  

Форма контролю: залік. 

СИЛАБУС 

з дисципліни "Електронний документообіг та захист інформації" 

на отримання другого (магістерського) ступеню вищої освіти за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» 

Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка 

 

1) Чалий Ігор Вільович, к.т.н., доцент кафедри кібернетики. 

Контактний телефон: 0503032421; ivchaly@gmail.com 

2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями): базові знання з інформаційних систем та технологій, моделювання та 

інформаційних технологій в управлінні, менеджменту та маркетингу електронного 

врядування, електронного врядування, діловодство в публічному управлінні. 

Постреквізити: (перерахувати дисципліни, які продовжують вивчення даного 

предмету): виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи. 

3) Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги). 

Навчальна дисципліна "Електронний документообіг та захист інформації" є 

важливою складовою системи формування комп’ютерно-інформаційної компетентності 

магістрів з публічного управління та адміністрування. Вона буде корисна майбутнім 

висококваліфікованим фахівцям для набуття здатності забезпечити високоефективну 

інформаційну діяльність державного службовця, зокрема, в частині підготовки 

традиційних та електронних документів, захисту персональних даних та інформації з 

обмеженим доступом, розмежування прав доступу до окремих сегментів інформаційних 

масивів відповідно до функціональних обов’язків працівників. 

Ефективність функціонування державних, комунальних та приватних структур 

прямо або опосередковано залежить від їхньої інформаційної інфраструктури, наявних та 
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перспективних інформаційно-комунікаційних засобів опрацювання великих потоків 

різнотипної інформації, представлення вихідних даних, процесу та результатів їх 

аналітичного опрацювання, прийнятих на їхній основі управлінських рішень переважно у 

вигляді електронних документів. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

 вивчення теоретичних основ, практичних й методичних рекомендацій у галузі 

основ документального забезпечення та електронного документообігу; 

 засвоєння необхідних знань щодо захисту інформації від несанкціонованого 

доступу; 

 формування комплексу вмінь і навичок створення та застосування сучасних 

методів аналізу інформації та підготовки документів; 

 підготовці до майбутнього застосування найбільш поширених програмно-

технічних комплексів автоматизації діловодства; 

 підготовці до самостійного освоєння нових програмних засобів необхідних для 

забезпечення інформаційної безпеки в ході навчального процесу і роботи відповідно до 

профілю підготовки; 

 формування навичок ефективної роботи з джерелами інформації. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні теоретичних знань та практичних 

навичок інформаційно-технологічного характеру щодо розвитку відносин між 

зацікавленими особами зовнішнього та внутрішнього середовищ в системі управління 

підприємством з метою підвищення рівня його інформаційної безпеки та документального 

забезпечення. 

Основними завданнями даної навчальної дисципліни є оволодіння знаннями щодо 

технологій та особливостей електронного документообігу, одержання знань з 

основоположних принципів побудови та функціонування систем інформаційної безпеки;  

вироблення навичок самостійного вивчення різних категорій інформації та 

проведення їх порівняльного аналізу при забезпеченні інформаційної безпеки. 

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у 

фахівців здатності фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її 

використання; організувати систему е-документообігу в організації; управляти 

різнобічною комунікацією; організовувати діяльність органів публічного управління та 

організацій різних форм власності; організовувати та розробляти заходи щодо 

впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та 

адміністрування; здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення 

національної безпеки України; самостійно готувати нормативно-правові акти, аналітичні 

довідки, пропозиції, доповіді; забезпечувати належний рівень якості управлінських 

продуктів, послуг чи процесів; організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій. 
Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних занять Теми практичних занять 

Предмет та значення дисципліни. Основні 

визначення, що відносяться до змісту курсу. 

Основні принципи побудови центрів 

сертифікації ключів. Акредитований центр 

сертифікації ключів інформаційно-довідкового 

департаменту ДПС України 

Документаційне забезпечення управлінської 

діяльності 

Акредитований центр сертифікації ключів 

інформаційно-довідкового департаменту ДПС 

України. Підготовка документів та реєстрація 

Електронний офіс. Основні апаратні і 

програмні засоби електронного офісу. ч.1 

Створення електронних документів засобами 

офісного програмного забезпечення 

Електронний офіс. Основні апаратні і 

програмні засоби електронного офісу. ч. 2 

Робота  в системі електронного документообігу 

FossDoc. Основні операції. 

Організація як об’єкт впровадження Протидія загрозам інформаційної безпеки в 



електронного документообігу. системах електронного урядування з 

використанням антивірусних програмних 

засобів в операційній системі Windows 

Принципи побудови та функціонування 

систем електронного документообігу. 

 

Функціональні можливості деяких систем 

електронного документообігу в органах 

публічної влади в Україні 

 

Основи комп’ютерної безпеки.  

Безпека ІС та захист інформації в ІС.  

Шляхи вдосконалення організаційно-

правових засад державної політики 

інформаційної безпеки. 

 

Форма контролю: залік. 

 

СИЛАБУС 

з дисципліни «Психологія та етика професійної діяльності» 

на отримання другого (магістерського) ступеню вищої освіти за спеціальністю 
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Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» 

Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка 

 

1) Смігунова Олена Вікторівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри організації 

виробництва, бізнесу та менеджменту. 

Контактний телефон: 050-598-22-44; E-mail: elenasmigunova@gmail.com 

2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями). Базові знання з дисциплін: «Організація праці менеджера», 

«Менеджмент», «Комунікативний менеджмент», «Теорія державного управління», 

«Основи публічного управління та адміністрування», «Тайм-менеджмент».  

Постреквізити. Продовжують вивчення даного предмету наступні дисципліни: 

«Корпоративне управління», «Комунікації в публічному адмініструванні», 

«Управлінський консалтинг». 

3) Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги). 

Навчальна дисципліна «Психологія та етика професійної діяльності» буде корисна 

майбутнім висококваліфікованим фахівцям для набуття знань щодо культури та етики 

сучасної професійної діяльності та закономірностями психологічних стосунків з 

партнерами при веденні справ, що дозволять їм здійснювати добір співробітників 

відповідно до їх психологічних особливостей, ефективно керувати підлеглим персоналом, 

сприяти створенню комфортного робочого середовища, приймати рішення у різних 

виробничих та невиробничих ситуаціях. 
Психологія та етика професійної діяльності зорієнтована на формування етичних 

цінностей посадовців та організації в цілому та вирішення практичних та організаційних 

завдань управлінського процесу. Дисципліна ґрунтується на теоретичних напрацюваннях, 

знання яких є передумовою адекватного використання системи соціально-психологічних 

методів управління та забезпечення соціальної адекватності управлінського процесу.  

Тому вивчення теоретичних засад дисципліни “ Психологія та етика професійної 

діяльності” є важливим етапом формування та розширення комплексу професійно 

зорієнтованих знань. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

знати: 

- управлінські відносини, управлінську відповідальність, управлінський контроль, 

делегування повноважень, управлінський вплив, стилі керівництва тощо; 



- сучасні підходи до публічного управління та адміністрування. 

- сучасні теорії управління і управлінських культур, особистісні обмеження в 

управлінській діяльності; 

- прикладні засади публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських 

рішень тощо. 

вміти: 

- використовувати сучасні комунікаційні технології у сфері публічного управління 

та адміністрування; 

- здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного управління та 

адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм; 

- ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних рівнях публічного 

управління та адміністрування; 

- представляти органи публічного управління й організації, та презентувати для 

широкого загалу результати їх діяльності. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою є ознайомлення студентів із культурою в сфері сучасного публічного 

управління та адміністрування, закономірностями психологічних стосунків з партнерами 

при веденні справ, а також формування у майбутніх магістрів сучасного системного 

мислення та комплексу вмінь у сфері публічного управління та адміністрування; 

створення умов для засвоєння студентами знань соціально-психологічних 

закономірностей та етики управлінської діяльності, впливу керівників на персонал 

організацій та установ і взаємодії з ним; вироблення у студентів умінь аналізувати 

соціально-психологічні та культурні процеси і явища в організаціях та установах, 

застосовуючи на практиці отримані знання. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

- застосування теоретичних аспектів психології управління в практичній 

діяльності; 

- орієнтування в теоретичних основах психології управління, оволодіння 

знаннями закономірностей управлінського впливу на персонал організації, управління 

процесами групової динаміки та інноваційних процесів. 

- формування психологічної готовності надавати консультативну допомогу 

керівникам в особистісному вдосконалюванні й у вирішенні управлінських задач. 

- розглянути етичні питання, що виникають при складних ділових зв’язках 

бізнесу; 

- показати етичні проблеми, що вирішуються керівниками та службовцями; 

- показати роль держави у вирішенні етичних проблем, що виникають; 

- сформувати етичний погляд на економічні взаємовідносини. 

Компетентність, що забезпечує. Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, бути лідером. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи 

до їх реалізації (креативність). Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, 

співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти. Здатність здійснювати 

професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм. Здатність управляти різнобічною 

комунікацією. Здатність до раціональної критики та самокритики, конструктивної реакції 

на зауваження. . Здатність представляти органи публічного управління та налагоджувати 

ефективні комунікації. 
Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних занять Теми практичних занять 

Вступ до навчальної дисципліни «Психологія 

управління». 

Ситуаційне завдання «Привила поведінки 

керівника-менеджера з колегами по роботі» 



Загально-психологічні та індивідуально-

психологічні властивості особистості 

окремого працівника. 

Ситуаційне завдання «Привила поведінки 

керівника-менеджера з підлеглими» 

Психологічні феномени групової поведінки в 

системах колективної взаємодії. 

Ситуаційне завдання «Привила поведінки 

керівника-менеджера із заступниками» 

Психологічні складові особистості керівника Ситуаційне завдання «Привила поведінки 

керівника-менеджера з «важкими» людьми 

різних типів 

Психологія управлінських впливів та методи 

психологічного впливу в системах 

колективної взаємодії. 

Ситуаційне завдання «Привила поведінки 

керівника-менеджера з керівником-

менеджером розташованого вище структурного 

рівня, який відноситься до категорії «важких» 

босів 

Проблеми управління та підприємництва в 

історії розвитку суспільства. 

Ситуаційне завдання «Відбір претендентів на 

заміщення керівної посади методом 

психогеометрії» 

 Ситуаційне завдання «Відбір претендента на 

заміщення керівної посади методом 

соціометрії». 

 Норми поведінки службовців, керівника. Етика 

та етикет у взаємовідносинах з клієнтами 

Форма контролю: іспит 

СИЛАБУС 

з дисципліни «Антикризове управління» 

на отримання другого (магістерського) ступеню вищої освіти за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» 

Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка 

 

1) Дудник Олена Василівна, к.е.н., доцент кафедри організації виробництва, 

бізнесу та менеджменту. 

Контактний телефон: 095-30-60-635; E-mail: elenadudnyk88@gmail.com 

2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями). Базові знання з дисциплін: «Фінанси, гроші та кредит», «Економіка 

підприємства», «Фінанси підприємства», «Стратегічне управління», «Адміністративний 

менеджмент», «Управління персоналом», «Державне регулювання економіки». 

Постреквізити. Продовжують вивчення даного предмету наступні дисципліни: 

«Корпоративне управління», «Управління проектами», «Управління організаційними 

змінами та розвитком», «Міжнародний менеджмент». 

3) Коротка анотація дисципліни. 

Навчальна дисципліна «Антикризове управління» буде корисна майбутнім 

висококваліфікованим фахівцям для набуття знань, що дозволять їм ефективно 

здійснювати антикризове управління підприємств та організацій. Забезпечення стійкого та 

гармонійного економічного зростання економіки України робить надзвичайно актуальним 

питання організації протидії кризовим явищам та відродження нормального перебігу 

функціонування основної ланки економіки – підприємств різних форм власності та форм 

господарювання, потребує опанування та впровадження в практику антикризового 

управління. Висока імовірність виникнення і розвитку кризи в процесі діяльності будь-

якого підприємства зумовлює необхідність здійснення спеціалізованого антикризового 

управління, яке спрямоване на подолання кризових явищ, базуючись на системному, 

ситуаційному та процесному підходах 

Формування механізмів антикризового управління в органах державної влади 

потребує певної адаптації методів та методики прогнозування та подолання криз. 



Адаптація цих механізмів може відбуватися за аналогією з приватною економікою з 

врахуванням соціальної компоненти у діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, перманентного впливу політичних та економічних чинників на 

функціонування системи влади, специфіку організаційних структур, діяльності органів 

влади та органів місцевого самоврядування, багаторівневість та багатовекторність 

антикризового управління. Ці компоненти  розглянуті в матеріалах курсу та дозволять 

здобувачу вищої освіти після проходження навчального курсу самостійно визначати 

специфіку формування антикризових стратегій в органах державної влади та місцевого 

самоврядування. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

знати: 

базові аспекти, основні фактори та технології здійснення антикризового управління; 

основи діагностики кризових ситуацій в процесі управління; методи та шляхи запобігання 

кризових явищ, стабілізації та виведення підприємств, установ, організацій з кризи, 

ліквідації її наслідків; вагу держави в процесі антикризового управління;  

вміти: 

використовувати базові аспекти, основні фактори та технології здійснення 

антикризового управління; здійснювати діагностику кризових ситуацій в процесі 

управління; визначати методи та шляхи запобігання кризових явищ, стабілізації та 

виведення підприємств, установ, організації з кризи, ліквідації її наслідків; визначати вагу 

держави в процесі антикризового управління. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів компетентності щодо 

базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і 

практичних методів антикризового управління, визначення сутності, місця, ролі, основних 

видів та стадій розвитку кризових явищ, розкриття методичних підходів до розробки 

«правил ефективної поведінки» за умов кризового стану; аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду запобігання та подолання криз.  

Основні завдання навчальної дисципліни: розпізнавання кризових явищ 

(симптоми, причина, природа, рівень та час впливу); прогнозування наслідків розвитку 

кризових явищ та їхнього впливу на результати діяльності підприємств, установ, 

організацій; визначення можливостей запобігання кризі і/або її пом’якшення; 

забезпечення функціонування підприємства в умовах криз (особливо локальних, а також 

системної, стратегічної); стабілізація діяльності окремих підсистем підприємства для 

подолання (пом’якшення) проявів системної кризи підприємства в цілому для створення 

можливостей його подальшого розвитку або (якщо антикризові заходи не спрацювали) – 

ліквідації (різними шляхами; ліквідація наслідків кризи і/або ліквідація підприємства 

(зокрема, за процедурою банкрутства) тощо; визначення ваги держави в процесі 

антикризового управління.  

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у 

фахівців здатності: професійно користуватись законодавчою базою України та надавати 

фахову експертну оцінку; розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного 

управління та адміністрування,  визначати пріоритетні механізми фінансової стабілізації; 

вміння проводити експрес-діагностику та поглиблену діагностику фінансового стану 

підприємств та організацій з метою виявлення потенційних (прихованих) і наявних 

кризових ситуацій та явищ; аналізувати наявність та глибину кризового стану; визначити 

основні напрямки подолання кризових явищ; генерувати нові ідеї та нестандартні підходи 

до їх реалізації; обирати антикризову стратегію та основні інструментів виходу з 

кризового стану.  
Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних занять Теми практичних занять 

Кризи. Класифікація кризових явищ Сутність і причини виникнення кризової 



ситуації. Кейс «Нехай кризи бояться вас!» 

Кризи в розвитку економіки та організації Об'єктивний метод визначення ймовірності 

Можливості та проблематика антикризового 

управління 

Управління ризиком 

Механізм державного антикризового 

регулювання 

Визначення чутливості інвестиційних проектів 

Кризи в системі публічного управління Оцінка ефективності інвестиційного проекту 

(NPV) 

Методи аналізу кризових явищ Визначення ризику статистичним методом 

Методи та організація моніторингу в 

антикризовому управлінні 

Оцінка ефективності діяльності колективів в 

антикризовому управлінні 

Основні фактори антикризового управління Банкрутство як метод антикризового 

управління 

Технології здійснення антикризового 

управління 

Санація підприємства: зміст та необхідність 

проведення 

 Ліквідація чи організація підприємства 

 Управління підприємством в кризовій ситуації 

 Розробка комплексу антикризових заходів на 

підставі аналізу та оцінки ситуації, що склалася 

на підприємстві (кейс) 

Форма контролю: залік 

 

СИЛАБУС 

з дисципліни «Управління діяльністю підприємств корпоративного типу» 

на отримання другого (магістерського) ступеню вищої освіти за спеціальністю 
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Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» 

Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка 

 

1) Грідін Олександр Володимирович, старший викладач кафедри організації 

виробництва, бізнесу та менеджменту. 

Контактний телефон: 099-310-10-66; E-mail: aleksandr.gridin2015@gmail.com 

2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями). Базові знання з дисциплін: «Фінанси, гроші та кредит», «Економіка 

підприємства», «Фінанси підприємства», «Стратегічне управління», «Адміністративний 

менеджмент», «Управління персоналом», «Державне регулювання економіки», 

«Інтелектуальна власність». 

Постреквізити. Продовжують вивчення даного предмету наступні дисципліни: 

«Управління проектами», «Управління організаційними змінами та розвитком», 

«Міжнародний менеджмент» 

3) Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги). 

Навчальна дисципліна «Управління діяльністю підприємств корпоративного типу» 

буде корисна майбутнім висококваліфікованим фахівцям для набуття знань, що дозволять 

їм ефективно керувати діяльністю публічних та приватних акціонерних товариств, 

товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, визначати та підтримувати 

баланс інтересів акціонерів, найманих працівників і держави в межах норм чинного 

законодавства, застосовувати основні досягнення світової корпоративної культури на 

практиці, у процесі формування вітчизняної корпоративної культури. 

Управління діяльністю підприємств корпоративного типу націлене на забезпечення 

сталого розвитку корпорацій через формування найбільш ефективної організаційної 

структури. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу розглядає здійснення 

господарських операцій працівниками та управління менеджерами, виходячи з найбільшої 



ефективності діяльності корпорації не тільки з погляду менеджменту організацій, а й її 

власників. Але не завжди інтереси власників та корпорації збігаються. Тому управління 

діяльністю підприємств корпоративного типу в системі загального менеджменту 

спрямоване на досягнення оптимального узгодження інтересів суб'єктів корпоративних 

відносин – власників, менеджерів, працівників товариства. Ці інтереси, як правило, різні, 

їх узгодження в корпораціях здійснюється через реалізацію повноважень і 

відповідальності. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

знати: 

– сутність, принципи та моделі корпоративного управління; 

– місце корпоративного управління в загальній системі управління підприємством; 

– чинне законодавство в Україні з корпоративного управління; 

– зовнішні й внутрішні чинники, що вливають на систему корпоративних відносин; 

– типи, категорії та характерні ознаки акцій як пайових цінних паперів, процедури 

випусків цінних паперів; 

– органи корпоративного управління та учасники корпоративних відносин; 

вміти: 

– проводити аналіз системи корпоративного управління акціонерного товариства; 

– формувати органи управління акціонерного товариства згідно з їх функціями та 

статутом; 

– розробляти положення про органи управління акціонерних товариств; 

– готувати документи для проведення загальних зборів акціонерів, наглядових рад; 

– володіти методами та засобами прийняття управлінських рішень у системі 

корпоративного управління. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними основами 

корпоративного управління, інституційними та інформаційними інструментами 

забезпечення функціонування системи корпоративного управління на вітчизняних 

підприємствах. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

– застосування теоретичних аспектів корпоративного управління в практичній 

діяльності; 

– використання основних елементів та принципів корпоративного контролю, механізм 

його здійснення в діяльності підприємств; 

– застосування методів оцінювання економічної ефективності корпоративного 

управління. 

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у 

фахівців здатності: трансформувати знання з теорії корпоративного управління у навички 

їх практичного використання; проводити аналіз системи корпоративного управління 

акціонерного товариства; формувати органи управління акціонерного товариства згідно з 

їх функціями та статутом; розробляти положення про органи управління акціонерних 

товариств; готувати документи для проведення загальних зборів акціонерів, наглядових 

рад; узгоджувати діяльність представницьких, виборних та виконавчих органів управління 

корпоративного підприємства; володіти методами та засобами прийняття управлінських 

рішень у системі корпоративного управління; здійснювати управління рухом цінних 

паперів на первинному і вторинному ринках; володіти принципи та особливості роботи 

національної депозитарної системи; знати сутність та особливості функціонування 

міжнародних корпорацій. 
Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних занять Теми практичних занять 



Сутність корпоративного управління Облігації та відсоткові ставки 

Господарські товариства як об’єкт 

корпоративного управління 

Акції та фондові індекси 

Акціонерні товариства в Україні Дохідність та ризик портфеля цінних паперів 

Управління корпоративним капіталом 

та відносини власності 

Моделі оцінки вартості активів 

Елементи регулювання виробничої та 

фінансової діяльності корпорації 

Стратегії управління портфелем 

Цінні папери та їх роль в корпоративному 

управлінні 

Оцінка управління портфелем 

Фондовий ринок Невизначеність і ризик 

Інститути спільного інвестування Форвардні і ф’ючерсні контракти 

Національна депозитарна система Опціони 

Державне регулювання корпоративного 

сектору 

 

Сутність та особливості функціонування 

міжнародних корпорацій 

 

  

Форма контролю: залік 

 


