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1) Подольська Ольга Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри організації 

виробництва, бізнесу та менеджменту. 

Контактний телефон: 099 916-63-91; o_podolskaya@ukr.net 

2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями): базові знання з підприємницької діяльності, управління інноваціями, 

менеджменту. 

Постреквізити: продовжують вивчення даного предмету дисципліни: методологія 

бізнес-планування, управління інтелектуальним капіталом. 

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

Навчальна дисципліна "Інтелектуальна власність" буде корисна майбутнім 

висококваліфікованим фахівцям та має завдання створити основи теоретичної підготовки 

в галузі інтелектуальної власності. Ця дисципліна, як наукова, носить інтегративний 

характер і перебуває на стику деяких самостійних дисциплін. включаючи технічні, 

правові, економічні й специфічні галузі знань, оскільки базується на попередніх знаннях із 

фундаментальних дисциплін. 

Закінчується вивчення дисципліни розумінням практичного застосування 

інноваційного підприємництва, які виникають у зв’язку зі створенням, набуттям прав, 

охороною, захистом, використанням і комерціалізацією об’єктів прав інтелектуальної 

власності як результатів науково-технічної творчої діяльності. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

 розуміти основні поняття про охорону і захист об’єктів промислової власності 

(винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків на товари та послуги), 

авторських та суміжних прав;  

 мати навички роботи з нормативно-правовими документами при виконанні 

оцінки та визначення вартості об’єктів інтелектуальної власності, а також при укладанні 

ліцензійного договору та передання права або використання об’єкта права інтелектуальної 

власності. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою викладення дисципліни є поширення і надбання знань щодо системи 

інтелектуальної власності, зокрема міжнародного співробітництва у галузі інтелектуальної 

власності, захисту патентних прав, авторського права та суміжних прав, а також 

економіки інтелектуальної власності. 

Задачами вивчення дисципліни "Інтелектуальна власність" є: 

— усвідомлення взаємозалежності професійного й інтелектуального розвитку 

особистості; 

 вивчення сутності інтелектуального капіталу як економічної категорії; 

 виявлення передумов і дослідження процесів становлення економіки знань; 

 оволодіння знаннями в галузі управління та інтелектуальної  власності 

організації; 

 формування вмінь і навиків до самостійного вибору і застосування методів 

управління інтелектуальним капіталом організацій. 



Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у 

фахівців здатності застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпеченні 

правової охорони науково-технічної документації та творчої продукції, виконувати оцінку 

та визначати вартість об’єктів інтелектуальної власності, представляти проект ліцензійної 

угоди про передачу прав на об’єкт авторського або іншого договору. 
Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних занять Теми семінарських занять 

Основні поняття інтелектуальної власності Всесвітня організація інтелектуальної власності 

Еволюція інтелектуальної власності Авторські та суміжні права та їх захист в 

Україні 

Місце і роль інтелектуальної власності у 

розвитку суспільства 

Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної 

власності. 

Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної 

власності 

Промислова власність та її розвиток. 

Система охорони інтелектуальної власності в 

Україні 

Захист прав інтелектуальної власності в рамках 

угоди TRIPS 

Міжнародна система охорони інтелектуальної 

власності. 

Участь України в міжнародних договорах про 

інтелектуальну власність 

Правова охорона об’єктів інтелектуальної 

власності. 

 

Міжнародна правова охорона інтелектуальної 

власності. 

 

Захист прав на об’єкти інтелектуальної 

власності 

 

Форма контролю: іспит. 
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Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка 

 

1) Корнієцький Олександр Владиславович, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту. 

Контактний телефон: 098-120-78-78; E-mail: hntusg16@gmail.com 

2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями). Знання з навчальних дисциплін базової підготовки: «Конституція та 

врядування», «Моделювання та інформаційні технології в 

управлінні»,«Риторика»,«Методологія і організація наукових досліджень». 

Постреквізити. Продовжують вивчення даного предмету дисципліни професійної та 

практичної підготовки: «Управлінський консалтинг» , «Електронний документообіг та 

захист інформації»,«Технології публічного адміністрування»,«Психологія управління», 

«Психологія та етика професійної діяльності». 

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

Навчальна дисципліна «Комунікації в публічному адмініструванні» буде корисна 

майбутнім висококваліфікованим фахівцям для набуття знань, що дозволять їм ефективно 

організовувати громадські слухання, дискусії, «круглі столи» тощо з актуальних питань 

розвитку держави; розробляти прес-релізи, готувати прес-конференції, складати пабліситі, 

проводити презентації, привертати увагу та управляти аудиторією; презентувати програми 

і проекти, що реалізуються органом публічного управління, де працює фахівець; 

розробляти та проводити комунікативні кампанії на різних рівнях публічного управління. 



 Застосовувати сучасних форм комунікативної взаємодії влади з громадськістю у 

діяльності органу публічного адміністрування надає змогу приймати рішення щодо 

здійснення комунікативного впливу; організовувати контекст комунікації; визначати мету, 

технології і передбачувані результати комунікативних дій; формувати повідомлення 

відповідно до мети та інтересів аудиторії,а також організовувати комунікативні дії на 

випередження у разі виникнення кризових ситуацій і для їх мінімізації. 

Вивчення даної дисципліни дає студенту: 

знання: 

 нормативно-правового регулювання інституту комунікацій в публічному 

адмініструванні; 

 основних тенденцій у розвитку комунікацій та комунікативних механізмів; 

 стандартних процедур, які використовуються в комунікативній діяльності органів 

публічної влади; 

уміння:  

 оцінювати необхідність актуалізації комунікативних механізмів у конкретних 

ситуаціях, розуміти зміст і значення комунікацій як невід’ємної частини адміністративної 

діяльності; 

 використовувати комунікативні механізми для полегшення реалізації 

адміністративних ініціатив як на етапі розробки, так і на етапі реалізації управлінських 

рішень; 

 створювати інформаційні приводи для ЗМІ з метою інформування громадськості про 

діяльність органу публічного адміністрування; 

 визначати проблемні питання в комунікації в органах публічного адміністрування. 

         4) Мета та основні задачі дисципліни.  
       Метою вивчення дисципліни  є формування у студентів  професійної 

компетентності з питань 

комунікаційної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з 

об’єктами публічного адміністрування шляхом використанням відповідних методів та 

інформаційно-комунікаційних технологій задля покращення рівня і якості публічних 

послуг, що надаються громадянам, та подальшого розвитку публічної служби в Україні. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

 формування у студентів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок 

щодо використання в процесі публічного управління ефективних каналів; 

 комунікацій з метою налагодження співробітництва та ефективної взаємодії органів 

державної влади із суб’єктами громадянського суспільства; 

 формування навичок самостійної роботи з відповідною літературою, науковими 

джерелами, інформаційними ресурсами Інтернету з питань комунікативної діяльності у 

сфері публічного адміністрування; 

 вироблення вміння обирати найбільш ефективні методи, інструментарій, технології 

комунікативної діяльності та застосовувати їх у своїй професійній діяльності. 

        Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у 

фахівців здатності: 

Загальні вміння (компетентності): 

Інструментальні компетентності: 

 уміння критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, 

екологічні, культурні та інші події та явища; 

 здатність творчо мислити, вміння доводити та відстоювати власну думку; 

 здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем та процесів; 

 уміння оперувати економічними категоріями та поняттями; 

 уміння на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій; 

 уміння розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень; 



 здатність використовувати оргтехніку, універсальне та прикладне програмне 

забезпечення відповідно до виду діяльності, документально оформляти управлінське 

рішення; 

 уміння проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у нормативних 

актах, щоб забезпечувати правомочність рішень. 

Міжособистісні компетентності: 

 уміння усного і письмового спілкування державною мовою; 

 уміння використовувати невербальні засоби комунікації; 

 здатність дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та моралі в 

міжособистісних відносинах;  

 уміння донести до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми,рішення та 

власний позитивний досвід роботи у сфері професійної діяльності; 

 усвідомлення та дотримання загальнолюдських етичних цінностей, у т.ч. в 

професійній діяльності; 

 розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення 

до думок інших людей; 

 уміння протистояти проявам расової, національної, вікової, релігійної дискримінації, 

гендерної нерівності; 

 здатність критично оцінювати явища, події, ситуації, діяльність осіб, спираючись на 

отримані знання. 

Системні компетентності: 

 здатність до холістичного, аналітичного та системного мислення; 

 уміння організовувати процес виконання завдань у відповідності до принципів і 

законів управління у сфері публічного адміністрування; 

 здатність захищати інтереси держави, поєднувати та взаємоузгоджувати суспільні, 

колективні та індивідуальні інтереси; 

 здатність захищати права й свободи людини і громадянина; 

 уміння добирати і використовувати ефективні методи комунікацій, соціально-

психологічного впливу у професійній та інших сферах діяльності; 

 знання й уміння забезпечувати якісне виконання завдань професійної діяльності на 

основі інструкцій, методичних рекомендацій, встановлених норм, нормативів, технічних 

умов тощо; 

 уміння ініціювати нові ідеї, формулювати їх мету, цілі, завдання, визначати необхідні 

ресурси; 

 спроможність використовувати загальнонаукові та спеціальні методи пізнання у 

професійній діяльності; 

 уміння приймати управлінські рішення у складних і непередбачуваних умовах, 

застосовуючи нові підходи публічного менеджменту та прогнозування; 

 здатність дотримуватися відповідних методів та етики ділового спілкування; 

 уміння організовувати управлінські відносини за допомогою сукупності правових, 

соціально-економічних, соціально-психологічних та етичних норм у їх взаємозв'язку. 

Спеціальні (фахові) вміння (компетенції) 

 знати теоретико-методологічні та інституційні основи публічного адміністрування; 

 виявляти здатність оперувати понятійно-категорійним апаратом з питань публічного 

адміністрування та комунікацій у цій сфері; 

 уміти добирати і використовувати відповідні методи, інструментарій та технології 

комунікацій у сфері публічного адміністрування; 

 володіти технологіями управління конфліктами у публічному адмініструванні та 

техніками боротьби зі стресовими ситуаціями;  

 використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для забезпечення 

процесу публічного адміністрування; 



 володіти традиційними та сучасними методами та методологіями дослідження у 

державно-управлінській сфері; 

 аналізувати та порівнювати процеси становлення й розвитку публічного 

адміністрування в Україні, обирати й застосовувати дієві моделі комунікацій у сфері 

публічного адміністрування з метою створення умов для соціально-економічного 

розвитку держави; 

 аналізувати та вміти вирішувати проблеми, що виникають у сфері публічного 

адміністрування на різних адміністративно-територіальних рівнях, висвітлювати 

діяльність органів публічного адміністрування, використовуючи різноманітні канали 

комунікацій; 

 розуміти вимоги чинного законодавства України для розроблення та запровадження 

нормативних документів, що регламентують діяльність публічної адміністрації, вміти 

доносити їх до громадянського суспільства; 

 уміти забезпечувати відкритість та прозорість діяльності органів публічного 

адміністрування шляхом налагодження їх взаємодії з суб’єктами громадянського 

суспільства, фізичними та юридичними особами, застосовуючи комунікативні та 

інформаційні технології; 

 уміння в умовах виробничої діяльності та визначеного терміну виконання, 

використовуючи типові управлінські технології, організовувати проведення нарад, 

зустрічей тощо за участю керівництва; 

 уміння застосовувати комунікативні технології шляхом організації переговорного 

процесу; 

 уміння з урахуванням методів і принципів побудови організаційної структури, 

виходячи з установчих документів, визначати інструменти психологічної взаємодії, 

розробляти заходи щодо створення соціально психологічних умов діяльності колективу, 

забезпечувати вирішення конфліктів в організації (підприємстві, установі). 
Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних занять Теми практичних занять 

Основні положення теорії комунікації. Аргументація у процесі комунікацій 

Взаємозв’язок комунікації та демократичного 

управління 

Аналіз стилю спілкування 

Види та форми ділового спілкування Психологія групи та робота в команді 

Психологічні основи 

ділової комунікації 

Ділове спілкування в публічному 

адмініструванні 

Конфліктний менеджмент Розв’язання конфліктів та управління 

конфліктами 

Зв’язки з громадськістю в публічній 

адміністрації 

Зв’язки з громадськістю як особлива функція 

управління 

Основні канали комунікації в публічному 

адмініструванні 

Сучасні інформаційні канали комунікації 

Технології управління комунікаціями в 

публічній адміністрації. 

Новітні комунікаційні технології 

Створення  іміджу організації та керівника Чинники формування іміджу публічного 

службовця 

Державна інформаційна політика України та її 

роль в управлінні комунікаціями в 

публічному адмініструванні 

Оцінка участі громадян, громадських 

організацій у формуванні державної 

інформаційної політики 

Форма контролю: залік. 

 

 

 

 

 



СИЛАБУС 

з дисципліни "Міжнародна інтеграція"  

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) Коваленко Микола Миколайович, д.держ.упр., доцент кафедри організації 

виробництва, бізнесу та менеджменту. 

Контактний телефон: 066-765-25-265; kovnn1@gmail.com 

2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями): базові знання, отримані за наступними дисциплінами ˗ державне 

регулювання економіки, політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, філософія, 

міжнародне право, іноземна мова, історія та культура України. 

Постреквізити: міжнародний менеджмент, корпоративне управління, комунікації в 

публічному адмініструванні, технології публічного адміністрування. 

3) Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, 

переваги). 

Навчальна дисципліна "Міжнародна інтеграція" буде корисна майбутнім фахівцям 

відносно оволодіння теоретичними знаннями з питань міжнародної інтеграції та набути 

практичні вміння і навички щодо впливу особливостей міжнародної інтеграції на 

застосування технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери, в системі 

органів державної влади і місцевого самоврядування. 

Закінчується вивчення дисципліни оцінюванням індивідуального завдання, що 

виконується під час самостійної роботи та має бути захищене кожним слухачем 

індивідуально на практичному занятті. До цього ж, передбачено проведення заліку ˗ 

підсумкового тестування за питаннями, що складаються з розглянутого лекційного 

матеріалу. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

˗ аналізувати причини і моделі інтеграційної взаємодії країн; 

˗ розуміти сучасні напрямки вітчизняних і зарубіжних досліджень у галузі 

міжнародної інтеграції; 

˗ визначати головні проблеми і тенденції міжнародної інтеграції,  

˗ досліджувати існуючі  протиріччя процесів глобалізації,  

˗ знати основні правила міжнародних організацій щодо міжнародної інтеграції та 

нормативно-правові документи України щодо міжнародної співпраці. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою вивчення дисципліни є комплексний аналіз міжнародної інтеграції в умовах 

формування сучасних геополітичних стратегій провідних країн світу. 

Основними задачами є теоретична та практична підготовка студентів з питань: 

˗ вивчення методологічних основ теорії інтеграційних процесів; 

˗ дослідження історичних, соціальних і культурних передумов становлення 

регіональних інтеграційних угрупувань; 

˗ виявлення суперечностей світової та європейської інтеграції; 

˗ визначення позицій інтеграційних об’єднань країн у світовій економіці; 

˗ аналіз співпраці України з міжнародними організаціями; 

˗ формування цілісної картини глобалізаційних та інтеграційних процесів. 

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у 

фахівців здатності визначати та описувати характеристики міжнародної співпраці; 

аналізувати результати діяльності міжнародних організацій, зіставляти їх з різними 

факторами впливу; визначати перспективи розвитку міжнародної інтеграції; розуміти 



важелі впливу на зовнішньоекономічні відносини; створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі міжнародної співпраці; аналізувати й структурувати 

проблеми міжнародної інтеграції, формувати обґрунтовані рішення; розуміти принципи 

міжнародної співпраці та використовувати їх у професійній діяльності. 
Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних занять Теми семінарських занять 

Поняття, сутність, історичний розвиток 

міжнародної інтеграції. 

Особливості історичного розвитку міжнародної 

інтеграції 

Особливість багатосторонніх відносин і роль 

міжнародної інтеграції в сучасному світі 

Роль міжнародної інтеграції та дезінтеграції в 

сучасному світі. 

Характерні риси економічної інтеграції у світі Особливості діяльності регіонального 

економічного об’єднання на прикладі 

Європейського Союзу 

Характерні риси військово-політичної 

інтеграції у світі 

Військово-політична інтеграція на 

євроатлантичному і пострадянському 

просторах 

Сутність і особливості глобалізації у світовій 

політиці 

Глобалізація та регіоналізація 

Сучасний світовий порядок і міжнародна 

безпека в контексті глобалізації у світовій 

політиці 

Глобальна інтерсистема і міжнародна безпека 

Особливості взаємодії глобалізації та держави Розвиток функцій держави в умовах 

глобалізації 

Форма контролю: залік. 

 

СИЛАБУС 

з дисципліни "Електронний документообіг та захист інформації" 

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) 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 

перспективних інформаційно-комунікаційних засобів опрацювання великих потоків 

різнотипної інформації, представлення вихідних даних, процесу та результатів їх 
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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 

електронного документообігу. 

Протидія загрозам інформаційної безпеки в 

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 управління» 

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 управління» буде корисна майбутнім 

висококваліфікованим фахівцям для набуття знань, 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 управління є прикладною галуззю психологічної науки, а тому 

зорієнтована на вирішення практичних завдань управлінського процесу. Але, разом з цим, 

ця галузь психології забезпечена і ґрунтовними теоретичними напрацюваннями, знання 

яких є передумовою адекватного використання системи соціально-психологічних методів 

управління та забезпечення соціальної адекватності управлінського процесу. Тому 

вивчення теоретичних засад дисципліни “Психологія управління” є важливим етапом 

формування та розширення комплексу професійно зорієнтованих знань. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

знати: 

- управлінських відносин, управлінської відповідальності, управлінського 

контролю, делегування повноважень, управлінського впливу, стилю 

керівництва тощо; 

- сучасні підходи до публічного управління та адміністрування. 

- сучасні теорії управління і управлінських культур, особистісні обмеження в 

управлінській діяльності; 



- прикладні засади публічної політики, фінансів, основ та технологій прийняття 

управлінських рішень, управління ресурсами тощо. 

вміти: 

- використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати наукові 

дослідження в сфері публічного управління та адміністрування; 

- 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 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 управлінської 

діяльності, впливу керівників на персонал організацій та установ і взаємодії з ним; 

вироблення у студентів умінь аналізувати соціально-психологічні 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. 

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 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 

Психологія професійної діяльності керівника-

менеджера в екстремальних ситуаціях. 

Ситуаційне завдання «Відбір претендентів на 

заміщення керівної посади методом 

психогеометрії» 

 Ситуаційне завдання «Відбір претендента на 

заміщення керівної посади методом 

соціометрії». 

 Ситуаційне завдання «Самотестування на 

предмет встановлення придатності до 

підприємницької діяльності» 

Форма контролю: іспит. 

 

СИЛАБУС 

з дисципліни "Управління проектами" 

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) Власенко Тетяна Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри організації 

виробництва, бізнесу та менеджменту. 

Контактний телефон: 066 703 25 52; tatyanavlasenko2011@gmail.com 

2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями): базові знання з підприємницької діяльності, управління інноваціями, 

менеджменту. 

Постреквізити: продовжують вивчення даного предмету дисципліни: методологія 

бізнес-планування, управління інтелектуальним капіталом, стратегічне управління. 

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

Навчальна дисципліна "Управління проектами" буде корисна майбутнім 

висококваліфікованим фахівцям та має завдання створити базові поняття та інструментарій 

управління проектами,  розробити процес стратегічного планування в процесі роботи над 

проектом. 

Ця дисципліна, як наукова, носить інтегративний характер і перебуває на стику 

деяких самостійних дисциплін. включаючи технічні, правові, економічні й специфічні 

галузі знань, оскільки базується на попередніх знаннях із фундаментальних дисциплін. 

Закінчується вивчення дисципліни розумінням практичного застосування методів 

управління проектами. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

 розробляти ефективний план дій по реалізації проекту. 

 здійснювати керівництво проектом на різних етапах. 

 формувати команду для проекту. 

 проводити моніторинг та аналіз проекту. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою формування системи теоретичних знань і прикладних вмінь та навичок щодо 

використання принципів, методів та інструментів розробки та оцінки проектів на 

підприємстві. 

Задачами вивчення дисципліни "Управління проектами" є: 

- здійснення аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних концепцій управління 

проектами з урахуванням їх застосування на підприємствах України; 



- визначення місця проекту на підприємстві та виявлення найбільш розповсюджених 

підходів до формування структури життєвого циклу проекту, ознайомлення з принципами 

внесення змін та управління проектами на підприємстві; 

- вивчення методів та інструментів проектування; 

- обґрунтування необхідності управління якістю, часом та ресурсним забезпеченням 

проекту, визначення форм організації проектної діяльності на підприємстві. 

Компетентність, що забезпечує. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів 

та технологій; здатність організовувати процес контролю за виконанням рішень та 

забезпеченням виконавчої дисципліни, розробляти системи стратегічного, поточного 

(тактичного) та оперативного контролю діяльності організацій; здатність аналізувати 

взаємозв’язки між функціональними сферами організації з метою підготовки 

збалансованих управлінських рішень. 
Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних занять Теми практичних занять 

Загальна характеристика управління 

проектами 

Основи  управління  проектами 

Ефективність проекту Методичні  основи  планування проекту 

Планування ресурсів, витрат і проектного 

бюджету 

Контроль за виконанням проекту 

Принципи проектування Оцінка  ефективності  проектної діяльності 

Організація проведення торгів за проектами Показники ефективності проекту 

 Вартість грошей у часі 

 Організаційні  форми  управління проектами 

 Проектна діяльність як сфера високого ризику 

 Управління  ресурсами проекту 

 Управління  проектною  командою 

Форма контролю: залік. 

 

СИЛАБУС 

з дисципліни «Психологія стресу» 

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) Данченко Ірина Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін. 

Контактний телефон: 095-515-22-72; irinadanchenco@gmail.com 

2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями): базові знання з філософії, соціології, психології. 

Постреквізити: психологія управління, філософія людського спілкування та 

методика викладання у вищій школі, управління змінами, ризик-менеджмент. 

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

Навчальна дисципліна «Психологія стресу» буде корисна майбутнім 

висококваліфікованим фахівцям для набуття знань про стрес, його основні 

характеристики, ресурси, особистісні детермінації, а також умінь та навичок щодо 

здатності аналізувати ефективність профілактичних та реабілітаційних прийомів боротьби 

зі стресом і реалізовувати прикладні програми управління стресом, формування власних 

копінг-стратегій запобігання та боротьби зі стресом. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

 володіти поняттями і категоріями основ психології стресу: 



 використовувати знання психології стресу в професійній діяльності. 

 аналізувати теорії та моделі психологічного стресу; 

 виокремлювати психологічні передумови виникнення стресу; 

 використовувати прийоми індивідуальної профілактики стресу; 

 володіти активними прийомами подолання стресу; 

 використовувати у науково-педагогічній практиці прогресивні досягнення 

 наукової психологічної думки щодо впливу стресу. 

мати уявлення про: 

 теорії психологічного стресу; 

 класифікацію стресу; 

 використання прийомів індивідуальної та групової профілактики стресу; 

 діяльність людини в умовах стресу; 

 когнітивне реструктурування стресових ситуацій; 

 аутогенне тренування та медитацію. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою вивчення дисципліни є формування уявлення про закономірності та етапи 

розвитку стресу, про класифікаціях типів психологічних захистів і копінг-стратегій, 

методів діагностики  та типів психологічних захистів. 

Основними задачами є розвиток та формування: 

 уміння аналізувати умови і фактори, що сприяють розвитку професійного стресу; 

 уміння успішно орієнтуватися в області психопрофілактичних і психокорекційних 

методів і засобів, які застосовуються з метою ефективної корекції стресових станів; 

 уміння обґрунтовувати необхідність застосування психологічних впливів з метою 

формування оптимального функціонального стану, адекватного професійним 

завданням фахівця; 

 уміння та здатності реалізовувати прикладні програми управління стресом. 

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у 

фахівців здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; розробляти та управляти 

проектами; генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність); 

ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення існуючих та розроблення 

нових систем; налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та 

розв’язувати конфлікти; здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані 

рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм, а 

також уміння адекватно сприймати раціональну критику, конструктивно реагувати на 

зауваження. 
Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних занять Теми семінарських занять 

Сутність поняття стрес. Об’єкт, предмет, 

методологія психології стресу 

Сутність стресу, його види, ступені вираження 

та стадії розвитку 

Стрес і проблема адаптації Індивідуальні відмінності в реагуванні на стрес  

Класична теорія стресу Г. Сельє, її роль у 

розвитку психологічних концепцій вивчення 

стресу 

Оцінка рівня стресу 

Сучасні підходи до аналізу професійного 

стресу 

Динаміка протікання стресу 

Гострі та хронічні форми стресових станів Професійний стрес. особливості травматичного 

стресу 

Синдроми особистісних і поведінкових 

деформацій стресового типу 

Зменшення фізичного ефекту стресу 

Комплексна методологія оцінки та корекції 

психологічного стресу 

Зміна ставлення до проблеми та її інша 

інтерпретація 

Методи профілактики і корекції стресу Ефективні взаємодія зі стресором та 



комплексні способи управління стресом 

Форма контролю: залік. 

 


