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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 дисциплін гуманітарного циклу, а також дисципліни природно-наукової, загально-

економічної та правової підготовки. 

Постреквізити: продовжують вивчення даного предмету дисципліни: облік і контроль в 

секторі державного управління. 

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

Навчальна дисципліна "Конституція та врядування" буде корисна майбутнім 

висококваліфікованим фахівцям та має завдання створити базові знання про категоріальний 

апарат, сучасні концепції державного врядування, специфіку організації урядування усередині 

країні та розподілу повноважень та компетенцій органів влади різних рівнів, світові моделі  

урядування в державі.  

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 формуванням цілісного уявлення про функціонуванням 

державного врядування та ролі Конституції. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

– оцінювати та аналізувати стан урядування; 

– застосовувати набуті навички в практичній діяльності щодо 

інформаційної політики; 

– оцінювати стан ведення органами державної влади та місцевого 

самоврядування своїх електронних інформаційних ресурсів; 

– використовувати найкращий зарубіжний та вітчизняний досвід у цій сфері. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою викладення дисципліни є засвоєння систематизованих наукових знань та формування 

професійних компетентностей щодо механізму створення та застосування юридичних норм на 

державному та загально-європейському рівні, відповідальності у публічному адмініструванні. 

Задачами вивчення дисципліни "Конституція та врядування" є: 

узагальнення та поглиблення знань про сучасну державу та її конституційний устрій;  

ознайомлення з предметом, функціями та методологією конституційного права, 

закономірностями становлення та розвитку державно-правових явищ;  

всебічне осмислення основних положень Конституції України, які визначають основи 

державного і суспільного ладу України, права, свободи та обов’язки людини і громадянина;  

ознайомлення з проблемами реформування адміністративного права у сфері державного 

управління. 

Компетентність, що забезпечує. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

5) Організація навчання.  

 



Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 

Методи та форми навчання Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. «Теорія, практика та технологія впровадження  

електронного врядування» 

30 

 

Здатність 

організовувати 

діяльність органів 

публічного 

управління та 

організацій різних 

форм власності.  

 Здатність 

організовувати та 

розробляти 

заходи щодо 

впровадження 

електронного 

урядування в 

різних сферах 

публічного 

управління та 

адміністрування.  

Здатність 

визначати 

показники 

сталого розвитку 

на загально-

державному, 

регіональному, 

місцевому та 

організаційному 

рівнях.  
 

Лекція Тема 1. Конституційне 

право України 

Робота на лекції 4 

Практичне 

заняття 

Поняття права, його 

система та джерела 

Рішення практичних 

робіт 

5 

СРС Співвідношення понять 

"правова система" і 

"система права". 

Презентація результатів 5 

Лекція Тема 2. Конституція в 

Україні 

Робота на лекції 4 

Практичне 

заняття 

Правове підпорядкування 

публічної адміністрації 

основним правам та 

свободам 

Рішення практичних 

робіт 

5 

СРС Регламентарна 

нормотворчість і засоби її 

обмеження 

Презентація результатів 5 

Лекція Тема 3. Конституційні 

права, свободи та обов'язки 

людини і громадянина в 

Україні 

Робота на лекції 4 

Практичне 

заняття 

Конституція Рішення практичних 

робіт 

5 

СРС Тенденції розвитку прав 

людини у сучасному 

Презентація результатів 5 

Лекція Тема 4. Законодавча влада 

в Україні 

Робота на лекції 4 

Практичне 

заняття 

Територіальний устрій 

України 

Рішення практичних 

робіт 

5 

СРС Міжнародно-правові 

гарантії здійснення, 

охорони та захисту прав 

людини. Приклади 

Презентація 

результатів, поточна 

контрольна робота 

5 

Змістовний модуль 2.   

 

Здатність 

самостійно 

готувати 

нормативно-

правові акти, 

аналітичні 

довідки, 

пропозиції, 

доповіді.  

Здатність 

Лекція Тема 5. Виконавча влада в 

Україні 

Робота на лекції 4 

Практичне 

заняття 

Місцеве самоврядування Рішення практичних 

робіт 

5 

СРС Розвиток конституційного 

процесу після прийняття 

Конституції України 1996 

р. 

Презентація результатів 5 

Лекція Тема 6. Судова влада в 

Україні 

Робота на лекції 4 

Практичне 

заняття 

Правовий статус 

державних службовців та 

Рішення практичних 

робіт 

5 



надавати 

експертну оцінку 

нормативно-

правовим актам 

на різних рівнях 

публічного 

управління та 

адміністрування.  

Здатність 

забезпечувати 

належний рівень 

якості 

управлінських 

продуктів, послуг 

чи процесів.  

посадових осіб місцевого 

самоврядування 

СРС Виборчі системи, що 

застосовують на виборах 

депутатів Місцевих Рад 

Презентація результатів 5 

Лекція Тема 7. Місцеве 

самоврядування в Україні 

Робота на лекції 4 

Практичне 

заняття 

Способи забезпечення 

законності та дисципліни у 

публічному управлінні 

Рішення практичних 

робіт 

6 

СРС Відповідальність держаних 

службовців і посадових 

осіб місцевого 

самоврядування 

 6 

Загальна кількість годин 

з них аудиторні 

самостійні 

90 

30 

60 

Кількість балів 100 

Вид контролю залік 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо СРС проводяться викладачем згідно 

встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

- виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

- повністю виконані (розкривають тему завдання); 

- не мають логічних і розрахункових помилок; 

- виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 



6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література 

Базова  

1. Конституція України. Редакція від 21.02.2019, підстава - 2680-VIII. Електронний ресурс. 

– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Редакція від 01.05.2019, 

підстава - 2189-VIII. Електронний ресурс. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр 

3. Баштанник В. В. Право, конституція та врядування : навч. посіб. / В. В. Баштанник. – Д. 

: ДРІДУ НАДУ, 2013. – 300 с.  

4. Віліжінський В. М. Реформування системи місцевого самоврядування в Україні з 

урахуванням національних традицій врядування : монографія / В. М. Віліжінський, М. П. Попов. – 

О. : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 182 с. 

5. Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. 

Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРIДУ НАДУ, 2016. – Вип. 2 (29). – 193 с. 

6. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / За ред. В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком 

Інтер, 2001. – 680 с. 

7. Зайчук О. В., Заєць А. П., Журавський В. С., Копиленко О. Л., Оніщенко Н. М. Теорія 

держави і права. Академічний курс: Підручник / О.В. Зайчук. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 685 с. 

8. Конституційне право України: прагматичний курс : навч. посіб. / М. В. Афанасьєва, Ю. 

Ю. Бальцій, Ю. Д. Батан [та ін.] : за заг. ред. М. В. Афанасьєвої, А. А. Єзерова ; тех. ред. Ю. Д. 

Батан. - Одеса : Юридична література, 2017. - 256 с. 

9. Осауленко О. І. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Київський 

національний ун-т внутрішніх справ. — К. : Істина, 2007. — 336с. 

10. Ославський М.І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади: Навч. посіб. / 

М.І. Ославський. – К.: Знання, 2008. – 216 с. 

11. Прогнозування та управління соціально-економічними процесами в регіоні : монографія 

/ кол. авт. ; за заг. ред. В. С. Загорського. – Л. : ЛРIДУ НАДУ, 2016. – 240 с.  

12. Совгиря О. В. Конституційне право України. Повний курс: навч. посіб. / О. В. Совгиря, 

Н. Г. Шукліна. – Київ: Юрінком Інтер, 2018. – 556 с.  

Додаткова 

1. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: Монографія / 

Національна академія державного управління при Президентові України; Відп. редактор 

І.А.Грицак. – К.: «К.І.С.», 2009. – 240 с. 

2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник для студ. вищ. навч. закладів 

/ Національний ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид. – Х. : Консум, 2005. – 656 с. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. Нормативно-правова база (закони, положення, статистичні данні) України. 

2. Джерела Інтернет. 

3. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських 44 та Харківська державна наукова бібліотека 

ім. В.Г. Короленко, пр. Короленко, 1. 

4. Сервер Верховної Ради України //www.portal.rada.gov.ua 

5. ЛигаБизнесИнформ //www.liga.net 

6. Інтернет-ресурси: http://www.uazakon.com  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://www.uazakon.com/


 

СИЛАБУС 

з дисципліни "Моделювання та інформаційні технології в публічному управлінні" 
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Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» 

Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка 

 

1) Левкін Артур Володимирович, к.т.н., доцент кафедри кібернетики. 

Контактний телефон: 0679964881; artur.lav@3g.ua 

2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

базові знання з інформаційних систем та технологій, економіко-математичних методів та моделей, 

менеджменту та маркетингу електронного врядування, електронного врядування. 

Постреквізити: електронний документообіг та захист інформації, виконання кваліфікаційної 

(магістерської) роботи. 

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

Навчальна дисципліна " Моделювання та інформаційні технології в публічному управлінні " 

є важливою складовою системи формування комп’ютерно-інформаційної компетентності 

магістрів з публічного управління та адміністрування. Вона буде корисна майбутнім 

висококваліфікованим фахівцям для вивчення сучасних інформаційних технологій, що 

застосовуються в публічному управлінні, ролі моделювання в процесі підготовки та прийняття 

управлінських рішень, технологічних і функціональних складових різних класів інформаційних 

систем управління та критеріїв їх ефективного використання при здійсненні управлінсько-

адміністративної діяльності в організаціях та установах. 

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 аналітичного опрацювання, прийнятих на 

їхній основі оптимальних управлінських рішень. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

 ознайомлення із загальнодержавними програмами та напрямками інформатизації 

державного управління; 

 вивчення теоретичних основ, практичних й методичних рекомендацій у галузі застосування 

сучасних інформаційних технологій; 

 визначення критеріїв вибору та застосування комп’ютерних мереж, зокрема, Інтернет у 

роботі за фахом; 

 розвинення вмінь і навичок вибору апаратного забезпечення для вирішення завдань 

публічного управління та адміністрування; 

 розвинення вмінь і навичок вибору програмного забезпечення для вирішення завдань 

публічного управління та адміністрування; 

 формування комплексу вмінь і навичок застосування сучасних методів моделювання в 

публічному управлінні; 

 формування навичок ефективної роботи з джерелами інформації; 

 вивчення теоретичних основ, практичних й методичних рекомендацій у галузі застосування 

сучасних систем підтримки прийняття управлінських рішень; 

 підготовці до самостійного освоєння нових програмних засобів необхідних для 

забезпечення інформаційної безпеки в ході навчального процесу і роботи відповідно до профілю 

підготовки. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечення достатнього рівня теоретичних 

знань про сутність інформаційних процесів, призначення, функціональні особливості сучасних 



інформаційних систем і технологій в державному управлінні та формування практичних навичок 

їх раціонального використання у процесі здійснення публічної управлінської діяльності та 

адміністрування. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

ознайомлення із загальнодержавними програмами та напрямками інформатизації державного 

управління; 

вивчення основних процесів інформаційних технологій забезпечення управлінської 

діяльності;  

формування системного підходу до автоматизованого розв’язання задач публічного 

управління та адміністрування;  

вивчення загальних закономірностей функціонування та впровадження інформаційних 

систем; 

визначення критеріїв вибору та застосування інформаційно-комунікаційних мереж і їх 

складових у забезпеченні управлінської та адміністративної діяльності;  

розвинення вмінь і навичок вибору програмного забезпечення у відповідності до вимог 

систем управління; 

засвоєння базових понять забезпечення захисту інформації. 

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців 

здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; фахово аналізувати інформацію, 

оцінювати повноту та можливості її використання; орієнтуватися в інформаційних та Internet-

джерелах, працювати з бібліотечними фондами, критично ставитись до отриманої інформації; 

володіння комп’ютерною та інформаційною культурою; використання сучасних інформаційних та 

комунікаційних  технологій, програмних пакетів загального і спеціального призначення; 

самостійно готувати нормативно-правові акти, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді; 

організовувати діяльність органів публічного управління та організацій різних форм власності; 

здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки 

України. 

5) Організація навчання.  

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 

Методи та форми навчання Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. Основи інформаційних технологій та інформаційних систем. 40 

Здатність 

організовувати 

інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

управлінських 

процесів із 

використанням 

сучасних 

інформаційних 

ресурсів та 

технологій. 

Здатність 

самостійно 

готувати 

нормативно-

правові акти, 

аналітичні 

Лекція Теоретичні основи інформаційних 

відносин у суспільстві. 

Робота на лекції 2 

Практичне 

заняття 

Вивчення проекту «Електронна 

Україна» та Постанову Кабінету 

Міністрів «Про порядок 

обнародування в мережі Інтернет 

інформації про діяльність органів 

виконавчої влади».  

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

Практичне 

заняття 

Пошук, збереження та опрацювання 

нормативно-правових актів щодо 

інформаційних відносин у 

суспільстві. 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

СРС Повторення матеріалів 

бакалаврського курсу „Інформаційні 

системи та технології ” 

Презентація 

результатів 

2 

Лекція Технології обробки управлінської 

інформації на персональному 

комп’ютері та їх апаратне та 

Робота на лекції 2 



довідки, 

пропозиції, 

доповіді. 

Здатність 

організувати 

систему е-

документообігу 

в організації. 

програмне забезпечення. 

Практичне 

заняття 

Сучасне апаратне забезпечення в 

органах публічної влади в Україні 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

Практичне 

заняття 

Засоби та прийоми автоматизованої 

розробки документів (нормативно-

правові акти, аналітичні довідки, 

пропозиції, доповіді). 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

СРС Повторення матеріалів 

бакалаврського курсу „ Електронне 

урядування ” 

Презентація 

результатів 

2 

Лекція Основи інформаційних технологій й 

інформаційних систем. 

Робота на лекції 2 

Практичне 

заняття  

Створення презентації умовного 

відділу органу місцевого 

самоврядування. Додавання ефектів, 

анімації, звукового оформлення. 

Способи розміщення презентації в 

Інтернет.  

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

Практичне 

заняття 

Робота зі списками даних у 

середовищі MS Excel. Аналіз даних у 

середовищі MS Excel 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

СРС Планування ТО техніки 

комунального підприємства засобами 

MS Excel 

Презентація 

результатів 

2 

Лекція Інформаційні ресурси мережевих 

технологій. Хмарні технології.  

Робота на лекції 2 

Практичне 

заняття 

Пошук, збереження та опрацювання 

матеріалів щодо набору послуг 

Microsoft «Основні 

служби.NET» (.NET Foundation 

Services). 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

Практичне 

заняття 

Спільноти практик місцевого 

самоврядування: 

http://udl.despro.org.ua/. Отримання 

навичок щодо участі у спільноті 

практики. 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

СРС Інформаційно-комунікаційні 

технології як технології забезпечення 

та підтримки е-урядування та е-

демократії 

Презентація 

результатів 

2 

Лекція Етапи розвитку та сутність 

інформаційних систем в публічному 

управлінні. 

Робота на лекції 2 

Практичне 

заняття 

Можливості системи TeamWox 

(http://www.teamwox.com) для 

вирішення задач публічного 

управління. ч.1 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

Практичне 

заняття 

Можливості системи TeamWox 

(http://www.teamwox.com) для 

Відпрацювання 

заняття. 

2 



вирішення задач публічного 

управління. ч.2 

Підготовка та 

захист звіту. 

СРС Повторення матеріалів 

бакалаврського курсу „ 
Оптимізаційні методи і моделі ”. 

Самостійне доопрацювання 

матеріалів змістовного модуля 1. 

Презентація 

результатів, 

поточна 

контрольна робота 

2 

Змістовний модуль 2. Моделювання та захист інформації в публічному управлінні. 40 

Здатність 

організовувати 

інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

управлінських 

процесів із 

використанням 

сучасних 

інформаційних 

ресурсів та 

технологій. 

Здатність 

оцінювати та 

попереджати 

основні загрози 

безпеки 

інформації і 

принципи 

створення 

комплексного 

захисту 

інформації в 

інформаційних 

системах. 

Здатність 

організувати 

систему е-

документообігу 

в організації.. 

Лекція Організація баз даних 

автоматизованої інформаційної 

системи управління. 

Робота на лекції 3 

Практичне 

заняття 

Формування структури бази даних. Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

3 

Практичне 

заняття 

Основи роботи з формами й звітами. Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

3 

СРС Створення QBE та SQL запитів Презентація 

результатів 

3 

Лекція Модель та моделювання.  Робота на лекції 2 

Практичне 

заняття 

Кластерний аналіз в підпорядкованих 

регіонах. 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

Практичне 

заняття 

Застосування економіко-

математичних методів у логістичній 

діяльності органів місцевого 

самоврядування. Модель оптимізації 

перевезень методом Фогеля. 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

СРС Технології моделювання бізнес-

процесів. Мова UML. 

Презентація 

результатів 

3 

Лекція Моделювання в публічному 

управлінні. 

Робота на лекції 2 

Практичне 

заняття 

Моделювання показників компанії на 

основі методів екстраполяції. Аналіз 

інвестиційних проектів ОТГ 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

Практичне 

заняття  

Модель оптимізації перевезень 

методом найменшої вартості. 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

СРС Великі дані у публічному управлінні: 

технології майбутнього 

Презентація 

результатів 

2 

Лекція Безпека ІС та захист інформації в 

управлінських ІС 

Робота на лекції 3 

Практичне 

заняття 

Безпека ІС та захист інформації в 

управлінських ІС 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

4 



СРС Самостійне доопрацювання 

матеріалів змістовного модуля 2. 

Презентація 

результатів, 

підготовка до 

заліку 

4 

Залік 20 

Загальна кількість годин 

з них аудиторні 

самостійні 

90 

45 

45 

Кількість балів 100 

Вид контролю залік 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо СРС проводяться викладачем згідно 

встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

- виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

- повністю виконані (розкривають тему завдання); 

- не мають логічних і розрахункових помилок; 

- виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання однієї із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою» 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 
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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 дисциплін циклу навчальної підготовки, гуманітарних дисциплін. 

Постреквізити (перерахувати дисципліни, які продовжують вивчення даного предмету): 

продовжують вивчення даного предмету дисципліни: методологія бізнес-планування, управління 

інтелектуальним капіталом, філософія людського спілкування, методика викладання в вищій 

школі. 

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

Навчальна дисципліна "Методологія і організація наукових досліджень" буде корисна 

майбутнім висококваліфікованим фахівцям та має на меті ознайомлення студентів з сучасними 

методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою 

наукових досліджень; формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес; 

освоєння навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового 

дослідження; вдосконалення вмінь у пошуку, доборові й опрацюванні наукової інформації, у 

точному формулюванні мети, задач і висновків дослідження. 

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 формуванням у студентів цілісного уявлення про 

теоретичні та практичні аспекти організації наукових досліджень. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

- вибрати тему і розробити план дослідження; 

- визначити оптимальні методи та методики дослідження; 

- знаходити наукову інформацію і працювати з літературою; 

- збирати, аналізувати і узагальнювати наукові факти, матеріали за тематикою дослідження; 

-теоретично опрацювати досліджувану тему, аргументовано формулювати висновки, 

обґрунтовувати пропозиції і рекомендації; 

- оформити результати наукової роботи у вигляді статті, тез, доповіді, магістерської роботи. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою викладення дисципліни є здобуття студентами базових знань з методології, методики 

та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної соціалізації як дослідників. 

Задачами вивчення дисципліни " Методологія і організація наукових досліджень " є: 

ознайомлення студентів з сучасними методологічними концепціями, з основами методології 

наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;  



формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес; 

освоєння навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового 

дослідження;  

вдосконалення вмінь у пошуку, доборові й опрацюванні наукової інформації, у точному 

формулюванні мети, задач і висновків дослідження. 

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців 

здатності до самостійного вивчення нових методів дослідження, до зміни наукового та науково-

педагогічного профілю професійної діяльності; здатності до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях; навичок використання 

інформаційних і комунікаційних технологій; здатності проведення досліджень на відповідному 

рівні; здатності до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; вмінь виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми; здатності працювати в міжнародному контексті; здатності 

працювати автономно; здатності діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатності діяти 

соціально відповідально та громадянської свідомо. 

 

5) Організація навчання.  

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 

Методи та форми навчання Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 
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здатність до 

аналізу, 

співставлення, 

порівняння 

педагогічних явищ, 

формування 

сучасного 

педагогічного 

мислення щодо 

входження системи 

вищої освіти 

України в 

Європейський 

простір вищої 

освіти; 

здатність визначати 

рівень 

особистісного і 

професійного 

розвитку; 

здатність 

використовувати 

теоретичні знання 

та практичні 

навички 

застосування 

комунікативних 

технологій, 

ораторського 

мистецтва та 

риторичної 

Лекція Поняття наукового 

дослідження. вимоги до 

наукового дослідження. 

види наукових досліджень 

Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Поняття наукового 

дослідження. вимоги до 

наукового дослідження. 

види наукових досліджень 

Семінар-дискусія 3 

СРС Пошук наукової інформації 

за допомогою  інтернету 

Презентація результатів 3 

Лекція Поняття методології 

наукових досліджень та її 

види 

Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Поняття методології 

наукових досліджень та її 

види 

Семінар-дискусія 3 

СРС Запис масиву інформації у 

матричній формі та 

використання матричної 

алгебри для його обробки 

Презентація результатів 3 

Лекція Емпіричні методи 

наукового дослідження 

Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Емпіричні методи 

наукового дослідження 

Семінар-дискусія 3 

СРС Запис простих і складних 

висловлювань у 

символьному вигляді 

Презентація результатів 3 

Лекція Теоретичні методи 

наукового дослідження 

Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Теоретичні методи 

наукового дослідження 

Семінар-дискусія 3 



комунікації для 

здійснення ділових 

комунікацій у 

професійній сфері; 

СРС Теорія множин. Операції 

над множинами 

Презентація результатів 3 

Змістовний модуль 2. «Організація наукового дослідження» 26 

здатність 

планувати та 

здійснювати власне 

наукове 

дослідження, 

присвячене 

суттєвій проблемі 

сучасної науки у 

галузі педагогіки 

вищої школи; 

здатність володіти 

методикою аналізу 

навчально-виховної 

діяльності у ВНЗ, 

проведення 

педагогічної 

діагностики та  

моніторингу якості 

освіти; 

здатність у 

письмовій чи усній 

формі ясно та 

логічно 

висловлювати 

думки. 

Лекція Математичні та 

статистичні методи 

обробки наукових даних 

Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Математичні та 

статистичні методи 

обробки наукових даних 

Семінар-дискусія 3 

СРС Використання операцій над 

множинами в 

дослідженнях сукупності 

предметів 

Презентація результатів 3 

Лекції Структура наукового 

дослідження 

Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Структура наукового 

дослідження 

Семінар-дискусія 3 

СРС Логічні функції. Булеві 

функції. Задачі на логіку 

Презентація результатів 3 

Лекції Форми відображення 

результатів 

Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Форми відображення 

результатів 

Семінар-дискусія 3 

СРС Булеві функції двох 

змінних. Еквівалентні 

висловлювання. Таблиці 

істинності 

Презентація результатів 3 

СРС Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

Презентація результатів 40 

Загальна кількість годин 

з них аудиторні 

самостійні 

120 

30 

90 

Кількість балів 100 

Вид контролю залік 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо СРС проводяться викладачем згідно 

встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

- виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

- повністю виконані (розкривають тему завдання); 

- не мають логічних і розрахункових помилок; 

- виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою» 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 



Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література 

Базова  

1.Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закл. : рек. МОНУ / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 142 с. 

2.Дороніна М.С. Технологія соціально-економічних наукових досліджень (схеми і приклади): 

навч. посібн. / М.С. Дороніна. – 3-тє вид., випр. і доп. – Х. : ВД «ІНЖЕК» , 2007. – 120 с. 

3.Закон України «Про вищу освіту». Редакція від 09.08.2019, підстава - 2745-VIII 

Електронний ресурс. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

4.Кислий В. М. Організація наукових досліджень : навчальний посібник для студ. вищ. навч. 

закл. : рек. МОНУ / В. М. Кислий. – Суми : Університетська книга, 2011. – 224 с. 

5.Корягін М.В., Чік М.Ю. Основи наукових досліджень: навч. Посіб. / М.В. Корягін, М.Ю. 

Чік. – К.: Алерта, 2014. – 622 с. 

6.Оспіщев В.І. Технологія наукових досліджень в економіці: Навчальний посібник 

/ В.І. Оспіщев, В.В. Кривошей. – К. : Знання, 2013. – 255 с. 

7.Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи : навчальний посібник для вищ. навч. закл. : 

рек. МОНУ / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – Київ : Ліра-К, 2013. – 332 с. 

8.Пономаренко В.С. Аналіз даних у дослідження соціально-економічних систем 

/ В.С. Пономаренко, Л.М. Малярець. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 432 с. 

9.Пушкарь А.И. Основы научных исследований и организация научно-исследовательской 

деятельности: учебн. пособ. / А.И. Пушкарь, Л.В. Потрашкова. – Х.: Изд. ИНЖЕК, 2006. – 289 с.  

Додаткова 

10. П’ятницька–Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник 

/ І.С. П’ятницька–Позднякова. – К., 2003. – 116 с. 

11. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень / В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко. – К.: 

РНКЦ «ДІНІТ», 2000. – 259 с. 

12. Філіпенко А.С. основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навч. посібник / 

А.С. Філіпенко. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с. 

13. Цехмістрова Г.С.  Основи наукових досліджень. Навч. посіб / Г.С. Цехмістрова. – К.: 

Видавничий дім «Слово», 2003. – 240 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


14. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково – дослідницької 

діяльності. Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К.: „Знання – Прес”, 2002. – 295 с. 
Інформаційні ресурси 

 
15. www.kmu.gov.ua – офіційний веб-сайт Кабінету міністрів України. 

16. www.minfin.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. 

17. www.minagro.gov.ua –  офіційний веб-сайт Міністерства аграрної політики та 

продовольства України. 

18. www.bank.gov.ua – офіційний веб-сайт Національного банку України. 

19. http://sta.gov.ua –  офіційний веб-сайт Державної податкової адміністрації України. 

20. www.nbuv.gov.ua – електронний каталог Національної бібліотеки України імені   В. І. 

Вернадського. 

21. http://korolenko.kharkov.com – електронний каталог Харківської державної наукової 

бібліотеки імені В. Г. Короленка. 

 

 

 
СИЛАБУС 

з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»  

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) Пасічник Аліна Ігорівна, асистент  кафедри мовної підготовки  

Контактний телефон:7003913; movna.khntusg@ukr.net 

2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

базові знання з іноземної мови, економіка підприємства, маркетинг, логістика, менеджмент, 

державне регулювання економіки. 

Постреквізити: "Міжнародна інтеграція", "Риторика", "Антикризове управління", 

"Міжнародний менеджмент". 

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

Навчальна дисципліна " Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" буде корисна 

майбутнім висококваліфікованим фахівцям , які крім знань за основною професією  будуть 

володіти іноземною ,що допоможе бути конкуренто спроможним на ринку праці. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

- знати граматичні структури, орфографічні, орфоепічні, акцентологічні норми та правила 

синтаксису, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також 

для розуміння і продукування широкого кола текстів у професійній (академічній та виробничій) 

сфері; лексику побутової, загальноосвітньої та професійної сфер (зокрема термінологію); мовні 

форми, властиві для офіційних та розмовних реєстрів; комунікативні вимоги до мовної поведінки 

у іншомовному професійному (науковому та виробничому) середовищі; основні закони та 

стратегії іншомовної фахової комунікації; правила та проблеми перекладу і редагування 

іншомовних текстів професійного спрямування; типи словників та їх роль у підвищенні 

іншомовної професійної комунікативної культури; 

- уміти обговорювати навчальні та пов’язані з напрямом підготовки питання, для того щоб 

досягти порозуміння зі співрозмовником; готувати публічні виступи з низки великої кількості 

галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми 

ведення дискусій і дебатів; знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, що 

міститься в іншомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), 

користуючись відповідними пошуковими методами і термінологією; аналізувати іншомовні 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.minagro.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://sta.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://korolenko.kharkov.com/


джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань 

та прийняття професійних рішень; писати професійні тексти і документи іноземною мовою з 

низки галузевих питань; перекладати іншомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись 

двомовними термінологічними словниками, електронними словниками та програмним 

забезпеченням перекладацького спрямування; вести усне монологічне та діалогічне спілкування у 

межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» є надання студентам 

ґрунтовних знань з іноземної мови як засобу формування іншомовної професійної компетентності 

майбутнього інженера агропромислового комплексу. 

Завдання вивчення дисципліни:  

- формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві 

компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього 

ефективного спілкування (практичне).  

- формувати у студентів методичну компетенцію; розвивати уміння вчитися; сприяти 

розвитку здібностей студентів до самооцінювання та здатності до самостійного навчання; навчати 

встановлювати міжпредметні зв’язки з дисциплінами, які вивчаються у ВНЗ (освітнє).  

- залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і сприяють 

подальшому розвитку їхніх пізнавальних здібностей (пізнавальне). 

- допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їхньої 

особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, 

а також їхнє позитивне ставлення до вивчення мови (розвиваюче). 

- формувати у студентів уміння і готовність досягати порозуміння з представниками інших 

соціумів, усвідомлювати важливі й різнопланові міжнародні соціокультурні проблеми та діяти 

належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій (соціокультурне). 

Таблиця 1 

Мовленнєві вміння 

По закінченні курсу іноземної мови студенти зможуть: 

Аудіювання Говоріння Читання Письмо 
Діалогічне мовлення Монологічне 

мовлення 

розуміти основні 

ідеї та розпізнавати 

відповідну 

інформацію в ході 

детальних 

обговорень, дебатів, 

офіційних 

доповідей, лекцій, 

бесід, що за темою 

пов’язані з 

навчанням та 

спеціальністю 

розуміти в деталях 

телефонні розмови, 

які виходять за межі 

типового 

спілкування 

розуміти загальний 

зміст і більшість 

суттєвих деталей в 

автентичних радіо- і 

телепередачах, 

пов’язаних з 

реагувати на основні 

ідеї та розпізнавати 

суттєво важливу 

інформацію під час 

детальних 

обговорень, дискусій, 

офіційних 

перемовин, лекцій, 

бесід, що пов’язані з 

навчанням та 

професією 

чітко аргументувати 

відносно актуальних 

тем в академічному 

та професійному 

житті (напр., в 

семінарах, дискусіях) 

поводитись 

адекватно у типових 

світських, 

академічних і 

професійних 

ситуаціях (напр., у 

чітко 

виступати з 

підготовленим

и 

індивідуальни

ми 

презентаціями 

щодо 

широкого кола 

тем 

академічного 

та 

професійного 

спрямування 

продукувати 

чіткий, 

детальний 

монолог з 

широкого кола 

тем, 

пов’язаних з 

навчанням та 

спеціальністю 

розуміти 

автентичні тексти, 

пов’язані з 

навчанням та 

спеціальністю, з 

підручників, газет, 

популярних і 

спеціалізованих 

журналів та 

Інтернетівських 

джерел 

визначати 

позицію і точки 

зору в автентичних 

текстах, 

пов’язаних з 

навчанням та 

спеціальністю 

розуміти намір 

автора письмового 

тексту і 

комунікативні 

наслідки 

писати зрозумілі, 

деталізовані тексти 

різного спрямування, 

пов’язані з 

особистою та 

професійною 

сферами (напр., 

заяву) 

писати у 

стандартному 

форматі деталізовані 

завдання і звіти, 

пов’язані з 

навчанням та 

спеціальністю 

готувати і 

продукувати ділову 

та професійну 

кореспонденцію 

точно фіксувати 

повідомлення по 

телефону та від 

відвідувачів 



академічною та 

професійною 

сферами 

розуміти досить 

складні 

повідомлення та 

інструкції в 

академічному та 

професійному 

середовищі 

розуміти намір 

мовця і 

комунікативні 

наслідки його 

висловлювання 

(напр., намір 

зробити 

зауваження) 

визначати позицію 

і точку зору мовця  

розрізняти різні 

стилістичні регістри 

в усному та 

письмовому 

спілкуванні з 

друзями, 

незнайомцями, 

колегами, 

працедавцями та з 

людьми різного віку 

і соціального 

статусу, маючи при 

цьому різні наміри 

спілкування 

засіданнях, перервах 

на каву, 

вечірках) 

реагувати на 

телефонні розмови, 

які виходять за межі 

типового 

спілкування 

телефонувати з 

конкретними цілями 

академічного і 

професійного 

характеру· 

висловлювати 

думки щодо змісту 

автентичних радіо- і 

телевізійних 

програм, пов’язаних 

з академічною та 

професійною 

сферами 

реагувати на 

оголошення, доволі 

складні 

повідомлення та 

інструкції в 

академічному і 

професійному 

середовищах  

адекватно 

реагувати на 

позицію/точку зору 

співрозмовника 

пристосовуватися 

до змін, які зазвичай 

трапляються під час 

бесіди і стосуються 

її напряму, стилю та 

основних наголосів 

виконувати широку 

низку мовленнєвих 

функцій і реагувати 

на них, гнучко 

користуючись 

загальновжива-ними 

фразами 

користуватис

я базовими 

засобами 

зв’язку для 

поєднання 

висловлювань 

у чіткий, 

логічно 

об’єднаний 

дискурс 

висловлювання 

(напр., службових 

записок, листів, 

звітів) 

розуміти деталі у 

доволі складних 

рекламних 

матеріалах, 

інструкціях, 

специфікаціях 

(напр., стосовно 

функціонування 

пристроїв/обладна

ння) 

розуміти 

автентичну 

академічну та 

професійну 

кореспонденцію 

(напр., листи, 

факси, електронні 

повідомлення 

тощо) 

розрізняти різні 

стилістичні 

регістри усного та 

писемного 

мовлення з 

друзями, 

незнайомцями, 

колегами, 

працедавцями та з 

людьми різного 

віку і соціального 

статусу, коли 

здійснюються різні 

наміри 

спілкування 

писати з високим 

ступенем 

граматичної 

коректності резюме, 

протоколи та ін. 

 заповнювати 

бланки для 

академічних та 

професійних цілей з 

високим ступенем 

граматичної 

коректності 

користуватися 

базовими засобами 

зв’язку для 

поєднання 

висловлювань у 

чіткий, логічно 

об’єднаний дискурс 

виконувати цілу 

низку мовленнєвих 

функцій та реагувати 

на них, гнучко 

користуючись 

загальновживаними 

фразами 

 



Таблиця 2 

Уміння вчитися 

По закінченні курсу іноземної мови студенти здатні: 

Пошук інформації Академічне 

мовлення 

Академічне 

письмо 

Організація та 

самоусвідомлення 

Оцінювання 

запитувати з метою 

пошуку інформації 

знаходити конкретну 

інформацію, пов’язану 

з процесом або 

предметом навчання, 

користуючись для 

цього бібліотечним 

каталогом, сторінкою 

змісту або показчиком, 

довідниками, 

словниками та 

Інтернетом 

запитувати, щоб 

отримати суттєво 

важливу інформацію, 

пов’язану з навчанням 

або спеціальністю 

прогнозувати 

інформацію, 

користуючись для 

цього “ключами”, 

напр., заголовками, 

підзаголовками, ім’ям 

автора та ін. 

виступати з 

презентаціями чи 

доповідями з 

питань, 

пов’язаних з 

навчанням  

враховувати 

аудиторію і мету 

висловлювання  

викласти план-

схему 

висловлювання 

та логічно 

структурувати 

ідеї 

користуватись 

відповідними 

правилами 

презентації, 

мовою жестів і 

т.д. 

коментувати 

таблиці, графіки і 

схеми 

користуватись 

адекватними 

стратегіями під 

час дискусій, 

семінарів та 

консультацій 

орієнтувати 

аудиторію щодо 

загальної 

побудови виступу 

дотримуватись 

теми виступу 

враховувати 

різні точки зору 

виділяти 

головну ідею, 

розширювати й 

розвивати її  

розпочинати 

дискусію, 

підсумовувати, 

головувати під 

час дискусії 

тлумачити, 

порівнювати і 

зіставляти таблиці, 

графіки та схеми 

узагальнювати, 

перефразовувати й 

синтезувати ідеї з 

різних типів 

текстів (напр., із 

статей, 

дослідницьких 

проектів) 

фіксувати й 

письмово 

викладати 

результати 

досліджень (напр., 

опитування думки, 

огляд теми) 

робити адекватні 

і придатні для 

користування 

конспекти з 

різноманітних 

інформаційних 

джерел 

написати звіт 

(напр., згідно 

проекту) 

враховувати 

аудиторію та мету 

висловлювання 

стисло викладати 

зміст тексту, 

логічно 

структурувати ідеї 

писати 

вступ/висновки 

організовувати 

текст як 

послідовність 

абзаців з їх 

заголовками та 

підзаголовками 

користуватися 

логічними 

сполучниками для 

поєднання абзаців 

в єдиний текст  

коректно 

наводити цитати 

розробляти 

індивідуальні 

навчальні плани 

ефективно 

користуватися 

навчальними 

ресурсами (напр., 

словниками, 

довідниками, 

Інтернетом) 

усвідомлювати 

індивідуальний 

стиль 

навчання/мисленн

я 

вести 

навчальні/аналітич

ні щоденники  

сумлінно вести 

облік прочитаного 

матеріалу, 

важливих 

посилань, цитат 

розуміти вимоги 

щодо оцінювання, у 

тому числі 

поточного 

оцінювання 

розуміти критерії 

виставлення балів на 

екзаменах, тестах та 

при виконанні 

окремих завдань 

читати й розуміти 

загальні інструкції 

щодо екзаменів 

ефективно 

готуватися до тестів 

та екзаменів (напр., 

повторення) шляхом 

інтенсивного 

читання та з 

використанням 

різноманітних 

механізмів 

запам’ятовування 

ефективно 

використовувати час 

на екзаменах і тестах 

належним чином 

здійснювати 

самооцінювання 



складати 

бібліографію 

вичитувати та 

виправляти роботу 

 

5) Організація навчання.  

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 

Методи та форми навчання Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. Іноземна мова у професійній підготовці сучасного фахівця.  

Таблиця 1: 

Аудіювання 

Читання 

Говоріння 

Письмо 

Таблиця 2: 

Пошук інформації 

Академічне 

мовлення 

Академічне письмо 

Організація та 

Самоусвідомлення 

Оцінювання 

 

Практичне 

заняття 

Іноземна мова та 

професійна кар’єра. 

Граматична тема 1. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

тест 

7 

Практичне 

заняття 

Культура іншомовного 

професійного спілкування. 

Граматична тема 2. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

тест 

7 

Практичне 

заняття 

Світ студентства. 

Граматична тема3. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

тест 

7 

Практичне 

заняття 

Моя спеціальність. 

Граматична тема 4. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

тест 

8 

Практичне 

заняття 

Сільське господарство 

світу. 

Граматична тема 5. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

тест 

8 

Практичне 

заняття 

Роль сільського 

господарства в 

економічному розвитку 

країни. 

Граматична тема 6. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

Тест 

Презентація результатів 

8 

Змістовний модуль2. Україна, інші країни та поняття про 

публічне адміністрування. 

 

Практичне 

заняття 

Україна. Державний 

устрій. 

Граматична тема7. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

тест 

7 

Практичне 

заняття 

Економіка України. 

Граматична тема 8. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

тест 

7 

Практичне 

заняття 

Сільське господарство 

України. 

Граматична тема 9. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

тест 

7 

Практичне Економіка країни, мова Робота на практичному 8 



заняття якої вивчається. 

Граматична тема 10. 

занятті 

Усне опитування 

тест 

Практичне 

заняття 

Сільське господарство 

країни, мова якої 

вивчається 

Граматична тема 11. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

тест 

8 

Практичне 

заняття 

Що таке публічне 

адміністрування? 

Граматична тема 12. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

Тест 

Презентація результатів 

8 

 Розробка 

індивідуального проекту за 

темою (на вибір): “Відомі 

люди в бізнесі”, 

“Всесвітньовідомі 

компанії” 

“Органічне сільське 

господарство”, “Сталий 

розвиток” 

Презентація результатів 10 

Загальна 

кількість 

годин 

з них 

аудиторні 

самостійні 

180 

 

 

 

120 

60 

Кількість балів 100 

 

 

 

 

 

                              Вид                        контролю                                    залік 

Змістовний модуль 3. Державне управління.  

Таблиця 1: 

Аудіювання 

Читання 

Говоріння 

Письмо 

Таблиця 2: 

Пошук інформації 

Академічне 

мовлення 

Академічне письмо 

Організація та 

Самоусвідомлення 

Оцінювання 

 

Практичне 

заняття 

Професії у публічному 

адмініструванні. 

Граматична тема 13. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

Тест 

7 

Практичне 

заняття 

Міське управління. 

Граматична тема14. 

 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

Тест 

7 

Практичне 

заняття 

Що таке державне 

управління? 

Граматична тема 15. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

Тест 

 

7 

Практичне 

заняття 

Види держаного 

управління. 

Граматична тема 16. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

Тест 

8 

Практичне 

заняття 

Право. 

Граматична тема17. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

Тест 

8 

Практичне 

заняття 

Державне управління у 

країнах із 

Робота на практичному 

занятті 

8 



континентальною 

системою права 

Граматична тема18. 

Усне опитування 

Тест 

 

Змістовний модуль4. Державне управління в Україні. 

Практичне 

заняття 

Державне управління у 

країнах із 

англосаксонською 

системою права 

Граматична тема 19. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

Тест 

Презентація результатів 

7 

Практичне 

заняття 

Розвиток державного 

управління в Україні. 

Граматична тема 20. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

Тест 

7 

Практичне 

заняття 

Конституція України. 

Конституційний Суд 

України. 

Граматична тема 21. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

Тест 

7 

Практичне 

заняття 

Система правоохоронних 

органів в Україні. 

Граматична тема 22. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

Тест 

Презентація результатів 

8 

Практичне 

заняття 

Бюджет і бюджетна 

система в Україні. 

Граматична тема 23. 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

Тест 

8 

Практичне 

заняття 

Податки. 

Граматична тема 24 

Робота на практичному 

занятті 

Усне опитування 

Тест 

8 

 Розробка індивідуального 

проекту за темою: 

Інновації в моїй 

спеціальності 

Презентація 

результатів,  

10 

Загальна кількість годин 

з них аудиторні 

самостійні 

180 

120 

60 

Кількість балів 100 

Вид контролю іспит 

 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 
Під час вибору критеріїв оцінки засвоєння студентом програми дисципліни враховано 

виконання програми і засвоєння матеріалу в частині лекційних і лабораторно-практичних занять, а 
також виконання передбаченої програмою самостійної роботи.  

Усі види контролю (усне опитування, письмове опитування, модульне опитування, 
тестове опитування) тісно пов’язані та організовуються так, щоб стимулювати ефективну 
самостійну роботу студентів і забезпечити об’єктивне оцінювання рівня їх знань. 

Після закінчення вивчення курсу (частини курсу) підсумковий контроль з дисципліни 
проводиться у формі заліку і студент може набрати протягом семестру в точках контролю від 60 
до 100 балів включно. 



Для контролю комунікативної компетенції студентів відповідно до Загальноєвропейських 

Рекомендацій з мовної освіти прийняті наступні критерії: 

1) змістовність: відповідність темі, розкриття теми, обґрунтованість відображення комунікативних 

намірів та форм їх реалізації; 

2) когерентність: логічність викладу, чіткість структури, зв’язність висловлювань, реалізація 

комунікативного наміру; 

3) лексична адекватність: використання лексики відповідно до комунікативного наміру та 

визначення рівня володіння англійською мовою; 

4) граматична коректність: дотримання правил орфографії та пунктуації, правильність вживання 

різноманітних граматичних структур; 

5) відповідність фонетичним нормам: правильність вимови, інтонації, темпу мовлення. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою» 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

    

 

Критерії оцінювання: 

 

1) «Відмінно» (90-100 балів) – студент виявляє всебічні системні і глибокі знання 

програмного матеріалу, вільно оперує матеріалом, чітко володіє понятійним апаратом, уміє 

аналізувати і робити висновки; 

2) «Дуже добре» (82-89 бали) – студент виявляє широкий професійний кругозір, уміння 

логічно мислити, виявляє достатньо системне і глибоке знання програмного матеріалу, чітко 

володіє понятійним апаратом, проте у відповідях допускаються окремі неточності, які не 

змінюють суті питання. 

3) «Добре» (74-81 бали) – студент виявляє достатньо глибоке знання програмного матеріалу, 

володіє понятійним апаратом, вміє аргументувати свої відповіді, проте у відповідях допускаються 

неточності, які впливають на чіткість. 

4) «Задовільно» (64-73 бали) – студент виявляє не достатньо глибоке знання програмного 

матеріалу, в основному володіє основним понятійним апаратом, але допускає принципові 

помилки; 



5) «Достатньо» (60-63 бали) – студент виявляє слабкі знання, у відповідях не точно 

формулює причинно-наслідкові зв'язки між явищами і процесами, оперування фактами 

відбувається на рівні запам'ятовування, допускаються значні помилки.  

6) «Незадовільно» (35-59 бали) – студент виявляє значні прогалини в знаннях основного 

програмного матеріалу, у володінні окремими поняттями, не знає більшої частини фактичного 

матеріалу, не вміє встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і процесами, 

завчивши матеріал без його усвідомлення. 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література 

Базова 

1. Анастасьєва О.А. Тексти для аудиторної та самостійної роботи з курсу німецької мови для 

студентів інженерних фахів денної, заочної та дистанційної форм навчання. Х.: ХНТУСГ, 2013. 

24с. 

2. Анастасьєва О.А., Мокроменко О.В. English for Specific Purposes: Professional Topics. 

Методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи з формування навичок 

монологічного мовлення з курсу англійської мови за професійним спрямуванням для студентів 

денної та заочної форми навчання. Х.: ХНТУСГ, 2010. 24 с. 

3. Анастасьєва О.А., Мокроменко О.В. English for Specific Purposes: Topics. Методичні вказівки 

для аудиторної та самостійної роботи з формування навичок монологічного мовлення з курсу 

англійської мови за професійним спрямуванням для студентів денної та заочної форми 

навчання. Х.: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2012. 28 с. 

4. Бородіна Г.І., Скиданова Н.В. Тести для самооцінювання знань з дисципліни «Іноземна мова» 

(англійська) для студентів інженерних фахів вищих технічних навчальних закладів. 

Х.:ХНТУСГ, 2012. 34 с. 

5. Ємельянова Є.С., Жук Л.Я. Writing summaries: навчально-методичний посібник для студентів, 

магістрів та аспірантів денної, заочної та дистанційної форм навчання вищих навчальних 

закладів. Х.: ХНТУСГ, 2011. 48 с. 

6. Ємельянова Є.С., Мокроменко О.В English for specific purposes: Topics Методичні вказівки для 

аудиторної та самостійної роботи з формування навичок монологічного мовлення з курсу 

іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів денної та заочної форми навчання. 

Х.:ХНТУСГ, 2013. 24с.  

7. Ємельянова Є.С., Мокроменко О.В English for specific purposes: Сучасна сільськогосподарська 

техніка. Навчально-методичні вказівки для самостійної роботи для розвитку навичок 

письмового мовлення, читання професійно спрямованих текстів з курсу іноземної мови для 

студентів та магістрантів інженерних фахів ВНЗ аграрного профілю. Х.:ХНТУСГ, 2013. 30с. 

8. Ємельянова Є.С., Мокроменко О.В. Professional English at Agrarian Technical University: 

Навчально-методичний посібник з професійно-орієнтованого читання для студентів і 

магістрів інженерних фахів ВНЗ аграрного профілю. Х.: ХНТУСГ, 2014.  32с. 

9. Ємельянова Є.С., Мокроменко О.В. Professional English at Agrarian Technical University: навч.-

методичний посібник для бакалаврів інженерних фахів. Х.: «Щедра садиба плюс», 2015. 116 

с. 

10. Ємельянова Є.С., Мокроменко О.В. Англійська мова професійного спрямування Навчально-

методичний посібник для бакалаврів інженерних фахів вищих навчальних закладів аграрного 



профілю. Х.:ХНТУСГ, 2016.156 c. 

11. Ємельянова Є.С., Мокроменко О.В. English for Specific Purposes: Сільське господарство країн, 

мова яких вивчається. Методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи з 

формування навичок монологічного та діалогічного мовлення з курсу англійської мови за 

професійним спрямуванням для студентів денної та заочної форми навчання. Х.:ХНТУСГ, 

2016. 43 c. 

12. Ємельянова Є.С., Муха Н.В. Français. Agriculture moderne. Методичні рекомендації та 

практичні завдання до самостійної роботи з аутентичними матеріалами (для студентів 

інженерних спеціальностей внз аграрного профілю денної та заочної форм навчання)   Х.: 

ХНТУСГ, 2009. 36 с. 

13. Ємельянова Є.С., Скиданова Н.В. Французька мова: автентичні відео інтернет-ресурси 

фахового спрямування: навч.посіб. для студ., магістр. та аспірантів вищих навч. закладів 

аграрного профілю. Х.: ХНТУСГ, 2012. 40 с. 

14. Ємельянова Є.С., Скиданова Н.В. Французька мова: Internet-ресурси фахового спрямування. 

Навчальний посібник для студентів, магістрів та аспірантів внз аграрного профілю. Х.: 

ХНТУСГ, 2014. 32 с. 

15. Жук Л.Я. Довідковий і практичний курс граматики англійської мови для студентів, магістрів та 

аспірантів: навч. посібник. Х.: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2011. 84 с. 

16. Жук Л.Я., Ємельянова Є.С. Research writing: навчальний посібник для студентів, магістрів та 

аспірантів вищих навчальних закладів. Х.: ХНТУСГ, 2011. 56 с. 

17. Жук Л.Я., Ємельянова Є.С., Ільєнко О.Л. Academic and Professional Communication: 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навч. посібник для студентів, 

магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-1449 від 21.02.2011). – Х.: 

„Міськдрук”, 2011. 268 с. Англ. мовою. 

18. Жук Л.Я., Єфремов С.В. Англійська мова: методичні рекомендації по вивченню дисципліни та 

завдання для контрольних робіт студентам першого курсу заочної та дистанційної форм 

навчання інституту технічного сервісу та мехатроніки вищих аграрних навчальних закладів. 

Х.: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2012. 40 с. 

19. Жук Л.Я. Tests for Academic Reading: методичні рекомендації та практичні завдання для 

активізації навичок читання студентів інженерних фахів аграрного профілю. Х.: ХНТУСГ, 

2013. 24с. 

20. Іншомовна професійна компетентність у вищому технічному навчальному закладі: монографія 

/ [Секрет І.В., Жук Л.Я., Ємельянова Є.С. та ін.]; під заг. ред. І.В. Секрет.  Дніпродзержинськ: 

ДДТУ, 2011. 320 с. 

21. Спєвак А.М. English Grammar Exercises (Part I): Методичні рекомендації та практичні завдання 

до аудиторної та самостійної роботи з активізації граматичних навичок для студентів І курсу 

немовних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації. Х.: ХНТУСГ, 2011. 30 с. 

22. Спєвак А.М. ELEMENTARY GRAMMAR. Методичні рекомендації та практичні завдання до 

аудиторної та самостійної роботи з активізації граматичних навичок для студентів І курсу 

немовних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації. Х.: ХНТУСГ ім. Петра 

Василенка, 2014. 44с.  

23. Французько-російсько-український словник технічної термінології (сільськогосподарські 

машини та обладнання) / Є.С. Ємельянова. Х.: ХДТУСГ, 2003. 93 с. 

 

Додаткова 
1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / 

Наук. ред. укр. видання д-р пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. К.: Ленвіт, 2003. 273 с. 

2. Іноземна мова(за професійним спрямуванням): програма нормат. Навч. Дисципліни 

підготовки фахівців ОКР  „бакалавр „ напряму  „Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва„ у вищ. Навч. Закл. ІІ-ІV рівнів акредитації Мін-ва аграрю 



політики та продовольства України / Є.С. Ємельянова, С.М. Амеліна, Л.І. Довгань та ін. /  К.: 

Агроосвіта, 2013. 22с. 

3. Нормативно-методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу в Київському національному лінгвістичному університеті.  Київ, 2005. 16 с. 

4. Cambridge English for Engineering / M. Ibbotson. – Cambridge University Press, 2008. 112 p. 

5. English for Spesific Purposes. National Curriculum for Universities. Kyiv, 2005. 108 с.  

6. Еveryday English: Life and Agriculture: навч. посібник з англійської мови [для підготовки 

бакалаврів аграрних ВНЗ] / [Тимкова В.А., Довгань Л.І., Черниш Л.А. та ін.]. Вінниця, 2011. 338 c. 

7. Professional English in Use Engineering / M. Ibbotson. Cambridge University Press, 2009. 

144 p. 

8. Technical English. Levels 1 – 4/ D. Bonamy, C.Jacques. – Longman, 2011. 137 p. 

9. Doff A., Thaine C. Empower B1, Pre-intermediate / A. Doff, C. Thaine. Cambridge University 

Press, 2015.175 p. 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Бібліотеки. 

2. Джерела Інтернет. 

3. Освітні програми телебачення. 

4. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленко, пров. Короленко, 1. 

 

 

 

 

СИЛАБУС 

з дисципліни "Інтелектуальна власність" 

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) 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. 

5) Організація навчання.  

 

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 

Методи та форми навчання Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. «Теоретичні основи інтелектуальної власності» 30 

Розуміння 

системи 

інтелектуальної 

власності, 

зокрема 

міжнародного 

співробітництва у 

галузі 

інтелектуальної 

власності, 

захисту 

патентних прав, 

авторського права 

та суміжних прав, 

а також 

економіки 

інтелектуальної 

власності. 

Лекція Основні поняття інтелектуальної 

власності 

Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Всесвітня організація 

інтелектуальної власності 

Семінар-

дискусія 

2 

СРС Соціально-економічні стратегії 

розвитку інтелектуальної 

власності в іноземних країнах 

Презентація 

результатів 

3 

Лекція Еволюція інтелектуальної 

власності 

Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Авторські та суміжні права та їх 

захист в Україні. 

Семінар-

дискусія 

2 

СРС Товарний знак і фірмовий знак 

якості. 

Презентація 

результатів, 

поточна 

контрольна 

робота 

3 

Лекція Місце і роль інтелектуальної 

власності у розвитку суспільства 

Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Нетрадиційні об’єкти 

інтелектуальної власності. 

Семінар-

дискусія 

2 



СРС Товарні знаки в Україні. Презентація 

результатів 

3 

Лекція Об’єкти та суб’єкти права 

інтелектуальної власності 

Робота на лекції 2 

СРС Правова база в сфері охорони 

використання комп’ютерних 

програм і баз даних. 

Презентація 

результатів, 

поточна 

контрольна 

робота 

3 

Лекція Система охорони інтелектуальної 

власності в Україні 

Робота на лекції 1 

СРС Патентна інформація: патентна 

документація, державна система 

патентної інформації, міжнародна 

класифікація об'єктів промислової 

власності. 

Презентація 

результатів 

3 

Змістовний модуль 2. Захист інтелектуальної власності  30 

Формування 

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. 

Лекція Міжнародна система охорони 

інтелектуальної власності. 

Робота на лекції 1 

Семінарське 

заняття 

Промислова власність та її 

розвиток. 

Семінар-

дискусія, 

рішення 

ситуаційних 

завдань 

2 

СРС Теорія права інтелектуальної 

власності: становлення й 

сучасний стан 

Презентація 

результатів 

4 

Лекція Правова охорона об’єктів 

інтелектуальної власності. 

Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Захист прав інтелектуальної 

власності в рамках угоди TRIPS 

Семінар-

дискусія 

3 

СРС Ліцензійні договори Презентація 

результатів, 

поточна 

контрольна 

робота 

4 

Лекції Міжнародна правова охорона 

інтелектуальної власності. 

Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Участь України в міжнародних 

договорах про інтелектуальну 

власність 

Семінар-

дискусія 

3 

СРС Міжнародна охорона авторських 

прав 

Презентація 

результатів 

4 

Лекції Захист прав на об’єкти 

інтелектуальної власності 

Робота на лекції 1 

СРС Комерціалізація прав на 

об'єкти інтелектуальної 

власності 

Презентація 

результатів 

4 

Загальна кількість годин 

з них аудиторні 

самостійні 

120 

30 

90 

Кількість балів 100 

Іспит Кількість балів 40 



Вид контролю іспит 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо СРС проводяться викладачем згідно 

встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

- виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

- повністю виконані (розкривають тему завдання); 

- не мають логічних і розрахункових помилок; 

- виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою» 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література 

Базова 

1. Азимов Ч. Н. Основы патентного права Укрины. Х., 2004. 

2. Бернська конвенция про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886р. // 

Интеллектуальная собственность: нормативно-правовыe акты / Под общ. ред. А.Д. 

Святоцкого, В.П. Петрова. - т. 2. - К: Ин Юре, 2009. 

3. Бершадський О. Поняття системи міжнародної охорони авторських прав. Право України,11-

2011, С.65-68. 

4. Богданович Л.Б., Бур'ян В.А., Раутман Ф.И. Художественное конструирование в 

машиностроении. Изд. 2-е, перераб. и доп. - К:Техника, 2006. - 184 с. 

5. Богуславский М.М. Международное частное право. М.: Международные отношения, 



1994. 

6. Бромберг Г.В. Основы патентного дела: Учебное пособие / Бромберг Г.В. – 3-е издание, 

стереот. М.: Издательство «Экзамен», 2013. - 224 с. 

7. Бромберг Г.В. Реализация интеллектуальной собственности - условие 

зкономического успеха. - М.: ИНИЦ, 2009. 

9. Бромберг Г.В., Розов В.С. Интеллектуальная собственность: действительность 

переходного периода и рыночные перспективы. - М.: ИНИЦ, 2008. 

10. Брукинг Энни. Интеллектуальньй капитал. Ключ к успеху в новом тыячелетии. - С.-

Петербург - Москва - Харьков - Минск, 2001. 

11. Введение в интеллектуальную собственность. Публикация ВОИС №478 (R).ISBN 

92-805-0752-4. ВОИС, 2008. 

12. ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности. Общая информация. 

Публикация ВОИС №400 (R) ISBN 92-805-0238-7. ВОИС, 2007. 

13. Всесвітня конвенція про авторське право від 6 вересня 1952 р. // Интеллектуальная 

собственность: нормативно-правовы акты // Под общ. ред. А. Д. Святоцкого, В. П. Петр. - Т. 2.-К: 

Ин Юре, 2009. 

14. Гальперин Л.Б., Михайлова А.А. Интеллектуальная собственность: сущность и правовая 

природа // Советское государство и право.2001. - №12 - С. 10-13. 

15. Гарькавий А.Д., .Середа Л. Л., Кузнєцов Ю.М.: Інтелектуальна власність в аграрному 

виробництві (Навчальний посібник). Для студентів аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV 

рівнів акредитації. Вінниця: Тірас, 2004. - 216 с. 

16. Господарський процесуальний кодекс України у редакції від 21 червня 2001р. 

//Відомості Верховної Ради України . – 2001. - №36 . – Ст.188 

17. Дахно И.И. Патентно-лицензионная работа. - К. Блиц-информ, 1996. - 253 с. 

18. Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верховною Радою 

Української РСР 16 серпня 1990р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1990. - №31. – Ст. 

429. 
 
19. Договір про патентну кооперацію // http://www.kiev.rada.ua 

20. Дoгoвopі о глобальной системе охраны 

http://www.wipo.int/ru/treaties/registratіоn/index.html 

21. Договорі о классификациях // http://www.wipo.int/ru/treaties/classification/index.html. 

22. Доровских Ю.М. Азбука авторського права. – М.: Юридическая литература,2002. 

23. Драпак Г. Захист інтелектуальної власності. Хмельницький: Поділля, 1997. - 57 с. 

24. Драпак Г.М., Гуляєва В.О. Роздуми над деякими проблемами європейської інтеграції 

України // Проблеми підготовки спеціалістів з інтелектуальної власностів України. Матеріали до 

науково-практичної конференції. – К: Ін-т 

25. інтелектуальної власності і права, 2001.- С. 80-82. 

26. Дронь М. М. Основи патентознавства: Навч. посіб. Дн.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1998.-96 с. 

27. Дюма Роллан. Литературная и художественная собственность. - М., 2003. 

28. Єфіменко Л. Охорона інтелектуальної власності // Наука і суспільство, 2000. №9-10. - С.6-8. 

29. Жаров В.О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: Навч. посібник. - 2-е вид., 

перероб. і доп. - К: ЗАТ "Інститут інтелектуальної власності", 2002. - 188 с. 

30. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та 

захисту прав. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000.-188с. 

31. Знаки для товарів і послуг / Л.І. Ніколаєнко, .А.Меняйло, Л.М. Топільська, 

В.С.РадомськиЙ: За ред. В.Л. Петрова. - К: Ін Юре, 1999. - 116 с. 

32. Зобов'язальне право: теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. - К, 1998. Игнатовский П. 

Собственность, ее истоки в настоящем и будущем // Экономист. - 1999. - №11 

33. Інструкція про особливості складання, подання та розгляду заявок на промислові 

зразки, що становлять державну таємницю. Затверджено наказом Держпатенту України від 

30 травня 1996 року №111 / http://www.ip.gov.иa 

http://www.kiev.rada.ua/
http://www.wipo.int/ru/treaties/registrat%D1%96%D0%BEn/index.html
http://www.wipo.int/ru/treaties/classification/index.html


34. Інструкція про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на 

використання запатентованого промислового зразка та клопотання про їі відкликання. 

Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2001 року №575 

/http://www.gov.иa 

Додаткова 

35. Інструкція про подання, розгляд, публікацію і внесення до реєстру відомостей про 

передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання 

промислового зразка. Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2001 

року №574 / http://www.gov.ua 

36. Інструкція про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок. 

/http://www.gov.ua 

37. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Науково-практичне 

видання: У 4 т. / За ред. О.Д. Святоцького. - К: Ін Юре, 1999. 

38. Інтелектуальна власність. Основні поняття. Хмельницький: ХДЦНТЕІ, 2001. - 29 с. 
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К:Видавничий дім "Ін Юре", 2000. - 356 с. Том 2. Промислова власність / За 
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42. Конвенція про утворення Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14 липня 

1967 р. // Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / Под общ. ред. Л. Д. 

Святоцкого, В. П. Петрова. - Т. 2. - К: Ин Юре,1999. 
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на отримання другого (магістерського) ступеню вищої освіти за спеціальністю 
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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 

http://www.gov.ua/
http://www.gov.ua/
http://ld.ludidela.ru/0412/0412-34.html
http://www.lawyer.org.ua/
mailto:VKralia2905@gmail.com


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;  

 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. 

. 

5) Організація навчання.  

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 

Методи та форми навчання Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. «Теоретичні основи та практика формування і розвитку 

інтелектуального капіталу організації» 

78 

Виявляти 

перспективи і 

Лекція Сутність економіки знань Робота на лекції 3 

Семінарське Етапи розвитку уявлень про Семінар- 2 



можливості 

накопичення 

інтелектуального 

капіталу; 

проводити 

структурний і 

функціональний 

аналіз 

інтелектуального 

капіталу 

заняття економіку знань. Міжнародні 

конвенції у сфері інтелектуальної 

власності. 

дискусія 

СРС Інтелект людини як ресурс 

інтелектуального капіталу 

підприємства. Умови капіталізації 

людського інтелекту 

Презентація 

результатів 

10 

Лекція Інтелектуальний капітал – 

основний ресурс економіки знань 

Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Поняття інтелектуального 

капіталу. Етапи розвитку уявлень 

про інтелектуальний капітал 

Семінар-

дискусія 

2 

СРС Інформаційне забезпечення 

дослідження інтелектуального 

капіталу. Переваги і проблеми 

залучення на робочі місця 

інтелектуальних капіталістів 

Презентація 

результатів, 

поточна 

контрольна 

робота 

12 

Лекція Види та структура 

інтелектуального капіталу 

Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Аналіз існуючих пропозицій щодо 

структури людського та 

інтелектуального капіталу 

Семінар-

дискусія 

2 

СРС Дослідження особливостей 

інтелектуальної продукції 

організації 

Презентація 

результатів 

12 

Лекція Формування та розвиток 

інтелектуального капіталу 

організації 

Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Визначення потреб організації в 

інтелектуальному капітал та 

інвестиції в інтелектуальний 

капітал 

Семінар-

дискусія 

2 

СРС Проблеми формування 

колективного інтелектуального 

капіталу. Інтерактивні методи 

навчання як спосіб забезпечення 

формування колективного 

інтелектуального капіталу 

Презентація 

результатів, 

поточна 

контрольна 

робота 

12 

Лекція Вимірювання та оцінка 

інтелектуального капіталу: 

методи та проблеми 

Робота на лекції 3 

СРС Об’єктивні передумови синтезу 

якісної та кількісної оцінки 

інтелектуального капіталу. 

Правила експертної оцінки 

інтелектуального капіталу 

Презентація 

результатів 

10 

Змістовний модуль 2. Вимірювання, оцінка та управління інтелектуальним 

капіталом організації 

 42 

Застосовувати 

інструментарій 

управлінського 

консультування 

Лекція Управління 

інтелектуальним капіталом 

Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Вимірювання та оцінка 

інтелектуального капіталу. 

Семінар-дискусія, 

рішення ситуаційних 

2 



побудови 

механізму 

управління 

інтелектуальним 

капіталом; давати 

оцінку окремим 

видам 

інтелектуального 

капіталу 

Підходи та методи оцінки 

інтелектуального капіталу 

завдань 

СРС Управління рухом 

інтелектуального капіталу. 

Зарубіжний досвід 

управління 

інтелектуальною власністю 

Презентація результатів 12 

Лекція Інтелектуальний бізнес Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Особливості управління 

інтелектуальним капіталом 

Семінар-дискусія 2 

СРС Ризики інтелектуального 

бізнесу 

Презентація 

результатів, поточна 

контрольна робота 

10 

Лекції Управління правами 

інтелектуальної власності 

Робота на лекції 3 

СРС Об'єкти інтелектуальної 

власності, що 

охороняються авторським і 

патентним правом. Засоби 

індивідуалізації товарів та 

учасників господарського 

обігу. Нетрадиційні 

об’єкти інтелектуальної 

власності 

Презентація результатів 12 

Семінарське 

заняття 

Організація та 

провадження 

інтелектуального бізнесу. 

Ціноутворення в 

інтелектуальному бізнесі. 

Визначення економічної 

ефективності 

інноваційних проектів 

2 

   Іспит 40 

Загальна кількість годин 

з них аудиторні 

самостійні 

120 

30 

90 

Загальна кількість 

балів 

100 

Вид контролю іспит 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо СРС проводяться викладачем згідно 

встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

- виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

- повністю виконані (розкривають тему завдання); 

- не мають логічних і розрахункових помилок; 

- виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою» 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 



Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 
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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). 

       5) Організація навчання. 

Система оцінювання 

Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. Вступ до комунікацій в публічному адмініструванні 50 



Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Знати теоретико-

методологічні та 

інституційні основи 

публічного 

адміністрування; 

виявляти здатність 

оперувати понятійно-

категорій-ним 

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.  

Лекція 
Основні положення теорії 

комунікації. 
Робота на лекції 3 

Самостійна робота 

студентів 

Основні положення теорії 

комунікації. 
Презентація 

результатів 
3 

Лекція 
Взаємозв’язок комунікації та 

демократичного управління 
Робота на лекції 3 

Практичне заняття 
Аргументація у процесі 

комунікацій 
Розв’язання завдань 4 

Самостійна робота 

студентів 

Взаємозв’язок комунікації та 

демократичного управління 

Презентація 

результатів 
4 

Лекція 
Види та форми ділового 

спілкування 
Робота на лекції 3 

Практичне заняття Аналіз стилю спілкування.  Розв’язання завдань 4 

Самостійна робота 

студентів 

Види та форми ділового 

спілкування 

Презентація 

результатів 
4 

Лекція 
Психологічні основи 

ділової комунікації 
Робота на лекції 3 

Практичне заняття 
Психологія групи та робота в 

команді 
Розв’язання завдань 4 

Практичне заняття 
Ділове спілкування в 

публічному адмініструванні 
Розв’язання завдань 4 

Лекція Конфліктний менеджмент Робота на лекції 3 

Практичне заняття 
Розв’язання конфліктів та 

управління конфліктами 

Розв’язання завдань, 

поточна контрольна 

робота 

4 

Самостійна робота 

студентів 
Конфліктний менеджмент 

Презентація 

результатів 
4 

Змістовний модуль 2. Стратегії комунікативного менеджменту в публічній адміністрації 

 
50 

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 

Лекція 
Зв’язки з громадськістю в 

публічній адміністрації 
Робота на лекції 3 

Практичне заняття 
Зв’язки з громадськістю як 

особлива функція управління 
Розв’язання завдань 4 

Самостійна робота 

студентів 

Взаємодія органів влади і ЗМІ 

у надзвичайних ситуаціях 
Презентація 

результатів 
4 

Лекція 
Основні канали комунікації в 

публічному адмініструванні. 
Робота на лекції 3 

Практичне заняття 
Сучасні інформаційні канали 

комунікації 
Розв’язання задач 4 

Самостійна робота 

студентів 

Основні канали комунікації в 

публічному адмініструванні. 
Презентація 

результатів 
2 

Лекції 

Технології управління 

комунікаціями в публічній 

адміністрації. 

Робота на лекції 3 

Практичне заняття 
Новітні комунікаційні 

технології 

Розв’язання задач, 

поточна контрольна 

робота 

4 

Самостійна робота Технології управління Презентація 3 



Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

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. 

студентів комунікаціями в публічній 

адміністрації. 

результатів 

Лекції 
Створення  іміджу організації 

та керівника 
Робота на лекції 3 

Практичне заняття 
Чинники формування іміджу 

публічного службовця 
Розв’язання задач 4 

Самостійна робота 

студентів 

Створення  іміджу організації 

та керівника 

Презентація 

результатів 
3 

Лекції 

Державна інформаційна 

політика України та її роль в 

управлінні комунікаціями в 

публічному адмініструванні 

Робота на лекції 3 

Практичне заняття 

Оцінка участі громадян, 

громадських організацій у 

формуванні державної 

інформаційної політики 

Розв’язання задач, 

поточна контрольна 

робота 

4 

Самостійна робота 

студентів 

Державна інформаційна 

політика України та її роль в 

управлінні комунікаціями в 

публічному адмініструванні 

Презентація 

результатів 
3 

Загальна кількість годин 

з них: аудиторні 

самостійні 

90 

20 

70 
Кількість балів 100 

Вид контролю залік 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо самостійної роботи студентів (СРС) 

проводяться викладачем згідно встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

– виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

– повністю виконані (розкривають тему завдання); 

– не мають логічних і розрахункових помилок; 

– виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою». 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 



35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному процесі. 

 

7) Література. 

Законодавчі та нормативно-правові акти 

1. Закон України «Про інформацію» // Режим доступу: www.rada.gov.ua – офіційний портал 

Верховної Ради України, база «Законодавство України». 

2. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» // Режим доступу: 

www. rada.gov.ua 

3. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 // 

Режим доступу: www.rada.gov.ua 

4. Закон України «Про електронне урядування» // Режим доступу: www.rada.gov.ua 

5. Закон України «Про телекомунікації» // Режим доступу: www.rada.gov.ua 

6. Закон України «Про національну програму інформатизації» // Режим доступу: www.rada.gov.ua 

7. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 

2015 роки» // Режим доступу: www.rada.gov.ua 

8. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» // Режим доступу: 

www.rada.gov.ua 

9. Закон України «Про доступ до публічної інформації» // Режим доступу: www.rada.gov.ua 

10. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» //Режим доступу: 

www.rada.gov.ua 

11. Закон України «Про захист персональних даних» // Режим доступу: www.rada.gov.ua 

12. Указ Президента України від 25.06.2013 р. №342,2013 «Стратегія 

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства» // Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/documents/all 

13. Розпорядження КМУ від 15.05. 2013 р. №386 – р «Про схвалення Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні» // Режим доступу: www.kmu.gov.ua – Урядовий портал 

 

Базова література 

14. Мельник А.Ф. Державне управління: підручник / А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю. 

Васіна; за ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання, 2009. – 582 с. –(Вища освіта ХХІ століття). 

15. Лазор О. Я. Основи державного управління та місцевого самоврядування [Текст]: навч.-метод. 

посіб. [вид. 5-те, допов. і переробл.] /О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник. — Хмельницький : ТОВ 

“Поліграфіст — 2”,2012. – 520 с.. 

16. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, 

технології, техніка паблік рилейшнз: монографія / Бебик В.М. – К.: МАУП, 2015 – 438 с. 

17. Шарков Ф. Н. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник / Ф.Н. Шарков. 3-е 

изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. – 592с. 

18. Кіслов Д.В. Політична безпека масових комунікацій: монографія / Д.В.Кіслов. – К.: «М.П. 

Леся», 2010. – 208 с. 



19. Пірен М.І., Ребкало В.А. Конфлікти в системі управлінської взаємодії: шляхи розв’язання та 

попередження: навч. посіб. - К.: НАДУ, 2009. - 96 с. 

20. Кулініч І.О. Психологія управління: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. –292 с. 

21. Чайка Г.Л. Праця менеджера в системі управління: навч. посіб. / Г.Л.Чайка. – К.: Знання, 2011. 

– 469 с. 

22. Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні: навч.-метод.матеріали /В.О. Чмига, О.М. 

Руденко; уклад. В.В. Святненко. – К. : НАДУ, 2013. –84 с. 

23. Комунікації у державному управлінні: навч. посіб. / О.Б. Коротич. –Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ 

“Магістр”, 2012. 

24. Усаченко Л.М. Основи адміністративного менеджменту: навч. посіб. /В.Д. Бакуменко, Л.М. 

Усаченко, В.І. Тимцуник, О.В. Червякова: за заг. ред.. Л.М.Усаченко. – К.: ТОВ «НВП 

Інтерсервіс», 2013. – 148 с. 

25. Холод О.М. Комунікаційні технології [текст] підручник / О.М.Холод –К.: «Центр учбової 

літератури». – 2013. – 211 с. 

26. Міненко М.А. Публічне управління: теорія та методологія: монографія/ М.А. Міненко. – К.: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 404 с. 

27. Химиця М.О. Інформаційна діяльність в органах державної влади та управління: навч. посіб. / 

Н.О.Химиця. – Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2014. – 148 с. (Сер. «Інформація. 

Комунікація. Документація»; вип. 3). 

28. Лукашевич М.П. Соціологія масової комунікації: підручник / М.П.Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – 

2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2015. – 367с. – (Вища освіта ХХI століття)__ 

 

Допоміжна література 

29. Лазор О. Д. Менеджмент у державних організаціях : метод. реком. до семінар. і практ. занять 

для студентів спец. «Менеджмент організацій» : метод.реком. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. 

Лазар. . — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 44 с. 

30. Ведение переговоров и разрешение конфликтов = On negotiation and conflict resolution / Ред. 

Харитонова Е., Пискотина Р.; Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2016. - 226 с. 

31. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: навчальний посібник. / Т.О. Примак. – 

К.:Аті-ка, Ельга-Н, 2009. – 328 с. 

32. Інформатизація державного управління: навч. посіб./Ю. Г. Машкаров, О. В. Орлов, П. С.Кліму-

шин, І.В.Кобзев, М. В.Мордвинцев – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 292 с. 

33. Балабанова Л.В. Стратегічне управління маркетинговими комунікаціями: монографія / Л.В. 

Балабанова, О.В. Крутушкіна. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 179 с. 

34. Косач І.А. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами: навч. посіб. 

/ Косач І.А., Ладонько Л.С., Капінько І.В.. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 217 с. 

 

Інтернет-ресурси 

38. Ділові засідання: роль засідань, види нарад, час проведення засідань, підготовка, регламент 

наради [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://helpedu.com/konspekti-lekczj/5-

dilovaukrainska-mova/ - 13.08.2015 р. – заг. з екрана 

39. www. rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України, вся база «Законодавство України». 

40. www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Кабінету Міністрів України. 

41. www.me.gov.ua – офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

42. http://www.mlsp.gov.ua - офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. 

43. http://www.dcz.gov.ua – офіційний сайт Державної служби зайнятості України. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Нормативно-правова база (закони, положення, статистичні данні) України. 

2. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленко, пров. Короленко, 1. 
 



СИЛАБУС 

з дисципліни «Стратегічне управління» 

на отримання ступеню вищої освіти «магістр» 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», «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», «Антикризове управління», «Ризик-менеджмент». 

3) Коротка анотація дисципліни. 

Сучасна концепція управління системами різного рівня (країни –регіону –міста –організації) 

–це концепція стратегічного управління. Вона виникла у відповідь на виклики й загрози 

зовнішнього середовища: посилення його нестабільності, процеси глобалізації, загострення й 

принципові зміни характеру конкуренції. На сьогодні стратегічне управління як система 

управління та як наука продовжує динамічно розвиватись.  

Термін стратегічне управління можна визначити як діяльність з розробки місії, 

найважливіших цілей організації й способів їх досягнення, які забезпечують її розвиток у 

нестабільному зовнішньому середовищі шляхом зміни й самої організації, та її зовнішнього 

середовища.  

Стратегічне управління – це безперервний процес вибору й реалізації цілей і стратегій 

організації. Успішний сталий розвиток економіки може бути забезпечений лише за умови 

системного використання результатів безперервного стратегічного управління в публічних 

організаціях різного рівня, що вимагає продовження дослідницьких зусиль у даному напрямі. 

Навчальна дисципліна «Стратегічне управління» належить до нормативної навчальної 

дисципліни та вивчається згідно з навчальним планом підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування» для 

денної та заочної форм навчання.  

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

знати: 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:  

–механізми, методи та інструменти стратегічного планування та управління змінами; 

–сутність стратегічного управління, особливості застосування стратегічного планування, 

моделі та методи стратегічного прогнозування розвитку, системного підходу до формування 

стратегій у публічній сфері;  

–сучасні філософські та теоретичні засади публічного управління;  

–теоретичні положення, методології публічного управління та як мультидисциплінарної 

теорії й дотичних до неї предметних галузей і дисциплін;  

–сутність соціальних, політичних і економічних подій, проблем і складних задач 

публічної сфери, а також впливи та ризики зовнішнього (у тому числі глобалізаційних 

процесів і забезпечення національної безпеки) та внутрішнього середовищ; 

 –механізми взаємодії та розподілу повноважень між різними рівнями управління;  

–сутність багаторівневого управління та мережевих структур;  



–теорії та моделі прийняття управлінських рішень та можливості їх застосування у 

публічній сфері; 

 –загальні вимоги при формулюванні рішень у публічній сфері;  

–сутність територіальних впливів при прийнятті управлінських рішень;  

–основи методології досліджень у публічному управлінні;  

–особливості емпіричних та теоретичних методів дослідження;  

–методи кількісного аналізу.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти: 

–розробляти стратегічні плани у публічній сфері, визначати стратегічні цілі, 

формулювати стратегічне бачення вирішення суспільних проблем розвитку;  

–критично осмислювати проблемні питання стратегічного управління у публічній сфері; 

–усвідомлювати систему динамічного стратегічного менеджменту та основні напрями 

формування стратегічної держави;  

–аналізувати розвиток управлінських процесів у публічній сфері, ідентифікувати 

проблеми та обґрунтовувати необхідність їх вирішення, добирати для цього необхідну та 

релевантну кількісну і якісну інформацію, робити обґрунтовані та неупереджені висновки; 

 –застосовувати теоретичні положення, методології публічного управління;  

–виконувати управлінські функції, у тому числі керівника, у суб’єктах публічної сфери; 

–адаптувати міжнародно визнані стандарти публічного управління;  

–організовувати та забезпечувати ефективну діяльність адміністрації суб’єкта публічної 

сфери;  

–виробляти, легітимізувати та реалізовувати публічну політику (з урахуванням питань 

національної безпеки), а також проводити оцінювання та аудит; 

 –створювати та / або модернізовувати систему управління публічною сферою (або її 

складовою чи об’єктом управління);  

–застосовувати ефективні форми і результативні методи публічного управління; 

–використовувати різноманітні моделі прийняття рішень у публічній сфері;  

–управляти різноманітними проектами, організовувати публічно-приватне партнерство 

при вирішенні проблем у публічній сфері;  

–застосовувати методологію врахування територіальних впливів при прийнятті 

управлінських рішень; 

 –самостійно проводити прикладні дослідження з вирішення складних задач і проблем 

публічного управління;  

–володіти методологією та методами наукового дослідження, наукового обґрунтування 

стратегій розвитку публічної сфери (або її складової), відповідних програм і проектів та 

забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єкту управління;  

–використовувати дослідницькі методи та технології;  

–аналізувати та тестувати різноманітними методами рішення, що приймаються у 

публічній сфері 
4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Мета навчальної дисципліни: Сформувати здатність досліджувати та розв’язувати 

складні проблеми стратегічного управління, його інституційного та організаційного 

забезпечення підприємств  та організацій будь-якої форми власності в системі публічного 

управління та адміністрування. 

Основні завдання навчальної дисципліни:  

- формування навичок з прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах 

суспільного розвитку, що потребує застосування стратегічних підходів для цілей управління у 

публічній сфері; 

 – надання відомостей про застосування різних концепцій стратегії для цілей управління 

у публічній сфері;  



– ознайомлення з різноманітними методами стратегічного управління;  

– формування навичок із зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, 

знань та пояснень щодо прийняття необхідних управлінських рішень у публічній сфері, 

забезпечення ефективної взаємодії (комунікації) між різними групами суб’єктів публічного 

управління;–формування навичок із результативної та ефективної інформаційно-

комунікативної взаємодії суб’єкту та об’єкту управління із зовнішнім і внутрішнім 

середовищем, створення та супроводження сприятливого зовнішнього та внутрішнього 

клімату щодо забезпечення реалізації стратегії розвитку публічної сфери (або її складової);  

– формування навичок із консультування та надання роз’яснень і рекомендацій фізичним 

і юридичним особам з питань функціонування суб’єктів і об’єктів публічної сфери, цінностей, 

цілей, стратегій, шляхів їх реалізацій, діяльності органів публічного управління тощо;  

–формування навичок із оцінювання організаційного та управлінського контекстів в 

різних секторах публічної сфери;  

–формування навичок із застосування методів координації в умовах багаторівневого 

управління; 

 –формування навичок із застосування при вирішенні проблем публічного сектору 

5ціннісних та історичних контексті  
Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців 

здатності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування,  здатність ініціювати, планувати та 

управляти змінами для вдосконалення існуючих та розроблення нових систем, здатність 

організовувати діяльність органів публічного управління та організацій різних форм власності, 

здатність визначати показники сталого розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому 

та організаційному рівнях, здатність надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на 

різних рівнях публічного управління та адміністрування,  здатність забезпечувати належний рівень 

якості управлінських продуктів, послуг чи процесів, здатність розробляти стратегічні документи 

розвитку систем на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях, 

здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, постановку цілей і завдань, 

вибір способу й методів дослідження, а також оцінку його якості. 

5) Організація навчання. 

Система оцінювання 

Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 
компетентностей 

Форма контролю Бал 

 
Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, 

розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері публічного 

управління та 

адміністрування, здатність 

ініціювати, планувати та 

управляти змінами для 

вдосконалення існуючих та 

розроблення нових систем, 

здатність організовувати 

діяльність органів публічного 

управління та організацій 

різних форм власності, 

здатність визначати 

показники сталого розвитку 

на загальнодержавному, 

Змістовний модуль 1. 
«Теоретичні основи стратегічного управління» 

16 

Лекція-діалог 
Суть і основи стратегічного 
управління підприємством 

Робота на лекції 1 

Самостійна робота 
студентів 

Учасники процесу впровадження 
стратегічних змін на підприємстві 

Презентація 
результатів 

2 

Семінар 
Стратегічне управління: поняття, 
еволюція, концепції 

Дискусія 1 

Лекція-діалог 
Етапи реалізації стратегії 
підприємства   

Робота на лекції 1 

Семінар 
Становлення стратегічного 
планування та управління в Україні 

Дискусія 1 

Лекція з постановкою 
проблеми з 
використанням handoutes 

Визначення рівня та послідовності 
стратегічних змін 

Робота на лекції 1 

Практична робота 
Аналіз зовнішнього середовища 
підприємства 

Вирішення 
практичних завдань 

1 

Лекція-діалог 
Ресурсно-компетенційна база 
стратегічних змін 

Робота на лекції 1 

Практична робота 
Аналіз внутрішнього середовища 
підприємства 

Вирішення 
практичних завдань 

1 

Лекція з постановкою 
проблеми з 
використанням handoutes 

Організаційні аспекти проведення 
змін на підприємстві 

Робота на лекції 1 

Практична робота SWOT-аналіз: взаємозв’язок Вирішення 1 



Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 
компетентностей 

Форма контролю Бал 

регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях, 

здатність надавати експертну 

оцінку нормативно-правовим 

актам на різних рівнях 

публічного управління та 

адміністрування,  здатність 

забезпечувати належний 

рівень якості управлінських 

продуктів, послуг чи 

процесів, здатність 

розробляти стратегічні 

документи розвитку систем 

на загальнодержавному, 

регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях, 

здатність вести дослідницьку 

діяльність, включаючи аналіз 

проблем, постановку цілей і 

завдань, вибір способу й 

методів дослідження, а також 

оцінку його якості. 
 

внутрішнього і зовнішнього 
середовища 

практичних завдань 

Лекція-діалог 
Взаємозв’язок стратегії та 
організаційної структури управління 
підприємством 

Робота на лекції 1 

Практична робота 
Формування місії та цілей 
підприємства 

Вирішення 
практичних завдань 

1 

Самостійна робота  
Моніторинг і контроль: встановлення 
ефективності стратегічного 
управління. 

Усний реферат з 
обговоренням 

2 

Змістовний модуль 2. 
«Методика складання стратегічних планів підприємствами державного сектору» 

8 

Лекція-діалог 
Рівні стратегічного планування та 
процес розробки стратегії державного 
підприємства 

Робота на лекції 1 

Самостійна робота 
студентів 

Роль стратегічного управління у 
розвитку публічних організацій 

Презентація 
результатів 

2 

Практична робота Стратегічна поведінка підприємства 
Вирішення 
практичних завдань 

1 

Лекція з постановкою 
проблеми з 
використанням handoutes 

Особливості процесу стратегічного 
планування для  підприємств 
державного сектору 

Робота на лекції 1 

Практична робота 
Взаємозв’язок життєвого циклу 
галузі і його стратегії 

Вирішення 
практичних завдань 

1 

Лекція з постановкою 
проблеми з 
використанням 
handoutes 

Управління впровадженням 
стратегічних рішень в 
підприємствах державного сектору 

Робота на лекції 1 

Практична робота 
Аналіз конкурентної позиції 
підприємства 

Вирішення 
практичних завдань 

1 

Змістовний модуль 3. 
«Стратегічне управління в діяльності органів влади та місцевого 

самоврядування» 

16 

Лекція з постановкою 
проблеми з 
використанням 
handoutes 

Нормативно-правове забезпечення 
стратегічного планування в 
діяльності органів влади 

Робота на лекції 1 

Самостійна робота 
Публічний аудит як 
модернізаційний механізм 
державного управління в Україні. 

Вирішення 
практичних завдань 

2 

Практична робота 
Матричні методи формування 
корпоративної стратегії 
підприємства 

Вирішення 
практичних завдань 

1 

Лекція-діалог 
Розроблення регіональних стратегій 
розвитку 

Робота на лекції 1 

Практична робота 
Функціональні стратегії 
підприємства 

Вирішення 
практичних завдань 

1 

Лекція-діалог 
Стратегічне планування та 
управління місцевого 
самоврядування 

Робота на лекції 1 

Практична робота Стратегічні альтернативи 
Вирішення 
практичних завдань 

1 

Лекція з постановкою 
проблеми з 
використанням 
handoutes 

Розроблення та реалізація 
державних цільових програм 

Робота на лекції 1 

Практична робота 
Інформаційно-аналітичне 
забезпечення стратегічного 
управління 

Вирішення 
практичних завдань 

1 

Лекція з постановкою 
проблеми з 
використанням 
handoutes 

Методичні основи стратегічного 
планування та управління 
діяльності центральних органів 
виконавчої влади 

Робота на лекції 1 

Практична робота 
Розроблення стратегій розвитку 
регіону 

Вирішення 
практичних завдань 

1 

Самостійна робота 
студентів 

Стратегічне планування та 
управління соціально-економічним 
розвитком територій та громад 

Письмовий реферат з 
виступом 

2 

Лекція з постановкою 
проблеми з 
використанням 
handoutes 

Моніторинг і оцінка виконання 
стратегічних планів як складові 
публічного менеджменту 

Робота на лекції 1 

Практична робота 
Стратегія розвитку територіальної 
громади: обов’язкові складові 

Вирішення 
практичних завдань 

1 



Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 
компетентностей 

Форма контролю Бал 

Загальна кількість годин 

з них: аудиторні 
самостійні 

180 
60 

120 

Іспит 60 

Кількість балів 
всього 

100 

 

Навчальним планом передбачено виконання курсової роботи з даної навчальної дисципліни, 

на виконання якої відводиться 80 годин на самостійне вивчення. 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо самостійної роботи студентів (СРС) 

проводяться викладачем згідно встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

– виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

– повністю виконані (розкривають тему завдання); 

– не мають логічних і розрахункових помилок; 

– виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою». 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

7) Література. 

Базова 
1. Мірослав О. Партисипативне стратегічне планування в органах місцевого самоврядування: 

посіб. для об’єднаних територіальних громад / Ольчак Мірослав. – Варшава : Фонд Розвитку 

Місцевого Самоврядування, 

2. 2017. – 104 с. 



3. Берданова О. Стратегічне планування місцевого розвитку: практ. посіб. /О. Берданова, В. 

Вакуленко // Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – 

DESPRO. – К. : ТОВ «София-А», 2016. – 88 с. 

4. Стратегічне планування й управління в державному управлінні: підручник / [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://epidruchniki. 

com/content/297_111Ponyattya_ta_zmist_strategichnogo_planyvan 

nya_i_ypravlinnya_v_derjavnomy_ypravlinni.html 

5. Стратегічне управління та формування програми діяльності органу державної влади. / 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5483613/page:32/ 

6. Рекомендації до структури і змісту робочої програми навчальної дисципліни. Додаток 2 до 

листа МОН України від 9.07.2018 №1/9-434. 

7. Стандарти і рекомендації забезпечення якості на європейському освітньому просторі. URL: 

http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 

8. Митренко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций: 

[учеб.пособие] / Геннадий Анатольевич Дмитренко. – К.:1998. – 186 с. 

9. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент: курс лекций. [Учеб. пособие для вузов] / Вера 

Дмитриевна Маркова. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 288 с. 

10. Менеджмент та стратегія сільськогосподарських кооперативів: програма навч. дисципліни / 

В. А. Рульєв, Г. В. Черевко. – К. : Агpаp. освiта, 2001. – 13 с. 

11. Сладкевич В. П. Стратегічний менеджмент організацій: [підручник] / В. П Сладкевич. – К.: 

Персонал, 2008. – 493 с. 

12. Стратегічне управління (Стратегічний менеджмент) / Й. С. Завадський, А. Д. Діброва. – К: 

Агpаp. освiта, 2001. – 16 с. 

13. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: [підручник] /М.Г. Саєнко. – Тернопіль: «Економічна 

думка», 2006. – 390 с. 

14. Тимченко М.I. Стратегiчний менеджмент метод. рек. для викон. самостiйної роботи студ. / 

М. I. Тимченко. ХНТУСГ iм. П.Василенка, Х.: 2007. – 22 с. 

15. Тарновська Н.Г. Стратегічний менеджмент: практикум: [навчальний посібник] / Н.Г. 

Тарновська, О.С. Напора.– Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 287 с. 

16. Мірослав Ольчак. Партисипативне стратегічне планування в органах місцевого самоврядування: 

посіб. для об’єднаних територіальних громад / 

17. Ольчак Мірослав. – Варшава : Фонд Розвитку Місцевого Самоврядування, 2017. – 104 с. 

18. Берданова О. Стратегічне планування місцевого розвитку: практ. посіб. / О. Берданова, В. 

Вакуленко // Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – 

DESPRO. – К. : ТОВ «София-А», 2016. – 88 с. 

19. Стратегічне планування й управління в державному управлінні: підручник / [Електронний 

ресурс]. Режим доступу:   

http://epidruchniki.com/content/297_111Ponyattya_ta_zmist_strategichnogo_planyvannya_i_ypravlinn

ya_v_derjavnomy_ypravlinni.ht 

20. Стратегічне управління та формування програми діяльності органу державної влади. / 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5483613/page:32 

 
Інформаційні ресурси 

7. Нормативно-правова база (закони, положення, статистичні данні) України. 

8. Джерела Інтернет. 

9. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленко, пр. Короленко, 1. 

10. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/  

11. ▪ Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/  

12. ▪ Державна фіскальна служба України http://www.sta.gov.ua/  

13. ▪ Державна митна служба України http://www.сustoms.gov.ua/  

14. ▪ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку http://www.ssmsc.gov.ua/  

15. ▪ Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/  

16. ▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/  

17. ▪ Налоги и бухгалтерский учет: www.basa.tav.kharkov.ua/  

http://epidruchniki/
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/
http://epidruchniki.com/content/297_111Ponyattya_ta_zmist_strategichnogo_planyvannya_i_ypravlinnya_v_derjavnomy_ypravlinni.ht
http://epidruchniki.com/content/297_111Ponyattya_ta_zmist_strategichnogo_planyvannya_i_ypravlinnya_v_derjavnomy_ypravlinni.ht


 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС 

Курсової роботи з дисципліни «Стратегічне 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 компонента освітньої програми. 

Курсова робота з дисципліни стратегічне управління є самостійною, теоретико-практичною 

роботою, однією з профілюючих у системі підготовки студентів, рівень її підготовки свідчить про 

ступінь засвоєння студентом здобутих знань, його грамотність, загальну культуру, ерудицію, 

здібності та творчий потенціал. 

Виконання курсової роботи дає можливість студенту: 

знати: 

сутність та особливості системи стратегічного управління; базові аспекти, основні фактори 

та технології здійснення стратегічного управління; основи діагностики стратегічних позицій в 

процесі управління; методи проведення стратегічного аналізу; процес розробки стратегії, її 

впровадження та контроль за виконанням; поняття стратегічних змін тиа управління стратегічним 

опором.  

вміти: 

практично застосовувати  прийоми і методи стратегічного управління, розробляти стратегію 

і на її основі стратегічні плани, проекти і програми; розробляти систему стратегічного управління 

підприємством (організацією) та забезпечувати її ефективне функціонування; узагальнювати 

вітчизняний і зарубіжний досвід застосування стратегічного управління підприємством 

4) Мета та основні компонента освітньої програми. 

Метою виконання курсової роботи є набуття студентами практичних навичок використання 

методик стратегічного аналізу, розроблення стратегій діяльності і засобів їх реалізації 

підприємствами різних форм власності і масштабів діяльності, вміння використовувати 

необхідний інструментарій стратегічного управління в конкретній ситуації при 

розробленні управлінських рішень. 

Основні завдання виконання курсової роботи формулюються на основі структурування 

означеної мети і включають: 

- перевірка на практиці засвоєння слухачами методології та методів стратегічного 

управління; 



- вироблення практичних навичок аналізу, оцінки взаємозв'язку між ринковим попитом, 

діяльністю конкурентів, якістю їх продукції, з одного боку, та потребами і можливостями свого 

підприємства, його здатністю задовольняти потреби клієнтів, з іншого боку; 

- формування навичок моделювання ситуації; 

- розвиток інтелектуальних і творчих здібностей з метою виявлення необхідності змін в 

організації та прийняття рішень в умовах ризику; 

- засвоєння методів розроблення стратегії на різних рівнях управління підприємствами; 

- розуміння необхідності формування і втілення в життя комплексу організаційних 

(адміністративних) заходів для реалізації обраного варіанту стратегії 

Компетентність, що забезпечує. Виконання курсової роботи забезпечує формування у 

фахівців здатності: професійно користуватись законодавчою базою України та надавати фахову 

експертну оцінку; розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління підприємствами 

(організаціями) різних форм власності,  вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз 

проблем, постановку цілей і завдань, вибір способу й методів дослідження, а також оцінку його 

якості; організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із 

використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій; 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; 

забезпечувати належний рівень якості управлінських продуктів, послуг чи процесів; розробляти 

стратегічні документи розвитку систем на загальнодержавному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях; до раціональної критики та самокритики, конструктивної реакції на 

зауваження 

 

5) Організація навчання. 

 

Професійні компетенції Методи та форми навчання Форма 

контролю 

Здатність професійно 

користуватись законодавчою 

базою України та надавати 

фахову експертну оцінку; 

розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері управління 

підприємствами 

(організаціями) різних форм 

власності, вести 

дослідницьку діяльність, 

включаючи аналіз проблем, 

постановку цілей і завдань, 

вибір способу й методів 

дослідження, а також оцінку 

його якості; організовувати 

інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських 

процесів із використанням 

сучасних інформаційних 

ресурсів та технологій  

Перший розділ основної частини. 

У цьому розділі обов’язково слід представити 

понятійно-категоріальний апарат дослідження, 

а саме, висвітлити існуючі різноманітні 

погляди дослідників на сутність основних 

понять, які стосуються обраної проблеми (із 

обов’язковим посиланням на джерело 

інформації), зробити їх критичний аналіз, 

здійснити їх критичне співставлення, 

узагальнення та викласти власний погляд 

Поточна 

перевірка 

розділу 

Другий розділ основної частини. 

Мають бути подані опис, характеристика 

сучасного стану досліджуваної проблеми на 

об’єкті дослідження, діагностування 

діяльності установи під кутом зору обраного 

напряму дослідження, аналіз із використанням 

фактичного матеріалу, теоретичних знань, 

певного методичного інструментарію 

Поточна 

перевірка 

розділу 

Здатність ініціювати, 

планувати та управляти 

змінами для вдосконалення 

існуючих та розроблення 

нових систем; розробляти та 

Третій розділі основної частини. 

Необхідно подати конкретні рекомендації, 

пропозиції, запропонувати моделі управління 

параметрами розвитку, діяльністю організації 

на базі основних теоретичних положень, 

Поточна 

перевірка 

розділу 



управляти проектами, 

генерувати нові ідеї й 

нестандартні підходи до їх 

реалізації (креативність) 

методичних підходів, методичного 

інструментарію щодо поліпшення діяльності 

установи, а також висновки проведеного у 

другому розділі дослідження. 

Здатність забезпечувати 

належний рівень якості 

управлінських продуктів, 

послуг чи процесів; 
розробляти стратегічні 

документи розвитку систем 

на загальнодержавному, 

регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях 

Підготовка до захисту курсової роботи 

Перевірка на 

унікальність 

тексту курсової 

роботи 

Здатність до раціональної 

критики та самокритики, 

конструктивної реакції на 

зауваження 

Захист курсової роботи 

Презентація та 

захист 

 

Курсову роботу студент виконує самостійно, періодично консультуючись з керівником. 

Прийом і консультації по виконанню складових курсової роботи студентів проводяться 

викладачем згідно встановленого графіку. 

Виконаною роботою, вважається та, яка відповідає встановленим вимогам. Захист 

здійснюється на відкритому засіданні комісії, склад якої визначається завідувачем кафедри.  

 

Шкала оцінювання курсової роботи 

Критерії оцінювання 

Шкала оцінювання  

Незадов

і 

льно 

Задовільно Добре Відмінно 

FX 

(до 59 

балів) 

Е 

(бали 60-

66) 

Д 

(бали 

67-74) 

С (бали 

75-81) 

В 

(бали 82-

89) 

А (бали 

90-95) 

А 

(бали 96-

100) 

Виконано роботу за планом 

(до 20 балів)  

+ + + + + + + 

Правильне оформлення 

роботи відповідно до 

стандартів (до 5 балів) 

- + + + + + + 

Науковість стилю викладання 

(до 5 балів) 

+ + + + + + + 

Прореферовано літературні 

джерела (до 2 балів) 

+ + + + + + + 

Власне оцінювання 

літературних джерел (до 3 

балів) 

- - - + + + + 

Проаналізовано інформаційні 

та статистичні джерела (до 2 

балів) 

+ + + + + + + 

Проаналізовано дані роботи 

підприємства 

(до 3 балів) 

- - - + + + + 

Проведено комплексне - - - + + + + 



дослідження 

(до 3 балів) 

Використано сучасні методи 

дослідження 

(до 5 балів) 

- - - - - + + 

Сформовані: висновки  (до 3 

балів) 

- + + + + + + 

Пропозиції  (до 3 балів) - - - + + + + 

Обґрунтовано: висновки  (до 

3 балів) 

- - - - + + + 

Пропозиції  (до 3 балів) - - - - - + + 

Унікальність тексту роботи: 

до 70% 

+ - - - - - - 

70%-89% - + + + + - - 

85-95% - - - - - + - 

96%-100% - - - - - - + 

Захист роботи (до 40 балів) - + + + + + + 

 

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії здійснюється остаточне 

оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи за 100-бальною шкалою, що 

враховує, по-перше,попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником (в межах 

0 –60 балів), по-друге, оцінювання захисту курсової роботи (в межах 0 –40 балів). Після чого дані 

100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ECTS 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

При виконанні курсового завдання студент має дотримуватися принципів доброчесності, 

бути старанним  та виконувати завдання в попередньо визначені терміни. В курсовій роботі важливо 

щоб студент самостійно обґрунтував свої судження, узагальнення та практичні рекомендації, аргументував 

усе це достатнім фактичним матеріалом.  

 

 

7) Література. 

 

Методичне забезпечення 

Стратегічне управління: метод. вказівки до виконання курс. роботи для студентів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навч. спец. 281 
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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: «Стратегічне управління», «Управління змінами», «Технології 

публічного адміністрування», «Психологія та етика професійної діяльності», «Психологія 

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

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

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

Навчальна дисципліна «Управлінський консалтинг» буде корисна майбутнім 

висококваліфікованим фахівцям для набуття знань щодо основ організації та проведення 

консультування з управління та організаційного розвитку, оволодіння методами діагностики 

проблем управління соціально-економічними процесами організації і способами вирішення 

проблемних питань шляхом залучення консультантів з управління. 

Управлінський консалтинг – вид консалтингу, що охоплює науково-професійну діяльність 

консультантів зі створення інтелектуальних продуктів та надання незалежних професійних послуг, 

що покликані допомогти управлінцям у реалізації організаційних цілей і завдань розвитку шляхом 

вирішення управлінських і ділових проблем, виявлення і використання нових можливостей, 

упровадження змін і навчання 

Тому вивчення теоретичних засад дисципліни «Управлінський консалтинг» є важливим 

етапом формування та розширення комплексу професійно зорієнтованих знань. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

знати: 



- теоретичні основи управлінського консультування; 

- задачі і методи управлінського консультування; 

- можливості і обмеження консультування як виду професійної діяльності; 

- процедури пошуку і вибору консультаційної організації; 

- методи оцінки ефективності консультування. 

Вміти: 

- використовувати отримані знання для здійснення консультаційної діяльності; 

- аналізувати пропозиції консультантів; 

- встановлювати необхідні клієнтські відносини; 

- використовувати на практиці пропозиції консультантів. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою є формування у майбутніх магістрів сучасного системного мислення та комплексу 

вмінь у сфері публічного управління та адміністрування; розкриття можливостей управлінського 

консалтингу і розробка рекомендацій щодо ефективного використання його потенціалу у розвитку 

структур публічного управління та адміністрування. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

- розкрити зміст консалтингової діяльності та необхідність цієї діяльності для планування і 

організації успішних взаємовідносин підприємницьких структур та органів державного управління 

та місцевого самоврядування; 

- розглянути умови успішного консультування, усвідомити технологію надання 

консалтингових послуг; 

- набути навичок підготовки і проведення консалтингової діяльності. 

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 ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення існуючих та 

розроблення нових систем. Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та 

можливості її використання. Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати 

обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних 

норм. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та організацій різних 

форм власності. Здатність до раціональної критики та самокритики, конструктивної реакції на 

зауваження. Здатність визначати показники сталого розвитку на загальнодержавному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях. Здатність представляти органи публічного 

управління та налагоджувати ефективні комунікації. Здатність організовувати інформаційно-

аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних 

ресурсів та технологій. Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, 

знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання. 

5) Організація навчання. 

Система оцінювання 

Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. 

«Основи управлінського консультування.» 
30 

Здатність 

генерувати нові ідеї й 

нестандартні підходи до 

їх реалізації 

(креативність). Здатність 

ініціювати, планувати та 

управляти змінами для 

вдосконалення існуючих 

Лекція 
Вступ до курсу 

«Управлінський консалтинг». 
Робота на лекції 1 

Самостійна 

робота студентів 

Становлення управлінського 

консультування в Україні й 

особливості його розвитку. 

Презентація 

результатів 
3 

Практичне 

заняття 

Місце і роль управлінського 

консультування у розвитку 

сільськогосподарського 

Опрацювання 

завдання 
3 



Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

та розроблення нових 

систем. Здатність фахово 

аналізувати інформацію, 

оцінювати повноту та 

можливості її 

використання. Здатність 

організовувати діяльність 

органів публічного 

управління та організацій 

різних форм власності. 

Здатність визначати 

показники сталого 

розвитку на 

загальнодержавному, 

регіональному, місцевому 

та організаційному 

рівнях. Здатність 

представляти органи 

публічного управління та 

налагоджувати ефективні 

комунікації. Здатність 

організовувати 

інформаційно-аналітичне 

забезпечення 

управлінських процесів із 

використанням сучасних 

інформаційних ресурсів 

та технологій. Здатність 

виявляти наукову 

сутність проблем у 

професійній сфері, 

знаходити адекватні 

шляхи щодо їх 

розв’язання. 

 

виробництва. 

Лекція Моделі екстеншн систем. Робота на лекції 1 

Самостійна 

робота студентів 

Використання сучасних 

інформаційних технологій в 

агроконсалтинговій 

діяльності. 

Презентація 

результатів 
3 

Практичне 

заняття 

Ліцензування і сертифікація 

консалтингових послуг. 
Опрацювання 

завдання 
3 

Лекція 

Організація діяльності 

інформаційно-консультаційних 

служб. 

Робота на лекції 1 

Самостійна 

робота студентів 

Організаційно-правові форми 

сільськогосподарського 

дорадництва. 

Презентація 

результатів 
3 

Практичне 

заняття 

Консультант-клієнтське 

співробітництво. 
Опрацювання 

завдання 
3 

Лекція 
Методи консультаційної 

діяльності. 
Робота на лекції 1 

Практичне 

заняття 

Психологічні та етичні 

аспекти в консалтинговій 

діяльності. 

Опрацювання 

завдання, поточна 

контрольна робота 

5 

Самостійна 

робота студентів 

Організація прийому 

відвідувача. 
Презентація 

результатів 
3 

Змістовний модуль 2. 

«Особливості кадрової політики та консалтингові послуги» 
50 

Здатність 

удосконалювати й 

розвивати професійний, 

інтелектуальний і 

культурний рівні. 

Здатність мотивувати 

людей та рухатися до 

спільної мети, бути 

лідером. Здатність 

здійснювати професійну 

діяльність і приймати 

обґрунтовані рішення, 

керуючись засадами 

соціальної 

відповідальності, 

правових та етичних 

Лекція 
Кадрове забезпечення 

консультаційної діяльності. 
Робота на лекції 1 

Практичне 

заняття 
Угода про консультування 

Опрацювання 

завдання 
3 

Самостійна 

робота студентів 

Відбір, наймання та навчання 

персоналу. 
Презентація 

результатів 
3 

Лекція 
Ринок агроконсалтингових 

послуг. 
Робота на лекції 1 

Практичне 

заняття 

Визначення ціни дорадчих 

послуг. 
Опрацювання 

завдання 
3 

Самостійна 

робота студентів 

Відмінність українських 

консультантів по управлінню 

від західних. 

Презентація 

результатів 
3 

Лекції 
Організація та ефективність 

консультаційного процесу. 
Робота на лекції 1 



Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

норм. Здатність до 

раціональної критики та 

самокритики, 

конструктивної реакції на 

зауваження. 

Практичне 

заняття 

Кодекс консультанта з 

публічного адміністрування. 
Опрацювання 

завдання 
3 

Самостійна 

робота студентів 

Бізнес-планування роботи 

консалтингової служби. 
Презентація 

результатів 
3 

Лекції 

Тенденції та перспективи 

розвитку управлінського 

консалтингу в Україні 

Робота на лекції 1 

Практичне 

заняття 

Бізнес-планування роботи 

дорадчої служби 

Опрацювання 

завдання, поточна 

контрольна робота 

5 

Самостійна 

робота студентів 

Бізнес-планування роботи 

консалтингової служби. 
Презентація 

результатів 
3 

   Іспит 40 

Загальна кількість годин 

з них: аудиторні 

самостійні 

120 

30 

90 
Кількість балів 100 

Вид контролю іспит 

 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо самостійної роботи студентів (СРС) 

проводяться викладачем згідно встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

– виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

– повністю виконані (розкривають тему завдання); 

– не мають логічних і розрахункових помилок; 

– виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою». 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 



6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література. 

1. Галич О. А. Сільсько осподарське дорадництво : навч. посібник / О.А. Галич, О.О. Сосновська – 

К. : Центр учбової літератури, 2007- 368 с. 

2. Козаченко С. В. Консалтинг у сучасній ринковій економіці / Козаченко С. В., Новицький, В. Е., 

Довгий О. С. – К. : Арістей. – 2006. – 380 с. 

3. Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів 

спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) / Уклад. : Л.Є. Довгань, І.П Малик, М.В. Шкробот. – К. 

: НТУУ «КПІ», 2016. –198 с. 

4. Управлінський консалтинг : підручник / [Безкровний.М. Ф., Кропивко М.Ф., Палеха Ю.І., 

Іщенко Т.Д.]. — К.: Видавництво Ліра-К, 2015. — 336 с. 

5. Сільськогосподарська дорадча діяльність : навчальний посібник для дистанційного 

навчання / Т.П. Кальна-Дубінюк, І. П. Кудінова, Л.Х Рибак, Р.Я. Корінець. – Ніжин : Видавець ПП 

Лисенко М.М., 2010. – 360 с. 

6. Галич О. А. Сільськогосподарське дорадництво : навч. посібник / О.А. Галич, О.О. Сосновська – 

К. : Центр учбової літератури, 2007- 368 с. 

7. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» від 09.12.2012 №   5462-VI 

.Інформаційні ресурси 

8. Шабінський О.В. Основи управлінського консультування [Курс лекцій] / Шабінський О.В., 

Смігунова О.В. – Харків : «Міськдрук». – 2018. – 55 с.  

Інформаційні ресурси 

1. Нормативно-правова база (закони, положення, статистичні данні) України. 

2. Джерела Інтернет. 

3. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленко, пров. Короленко, 1. 
 

 

СИЛАБУС 

з дисципліни "Менеджмент і маркетинг електронного врядування" 

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

бізнесу та менеджменту. 

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

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 дисциплін гуманітарного циклу, а також дисципліни природно-наукової, загально-

економічної та правової підготовки. 

Постреквізити: продовжують вивчення даного предмету дисципліни: методологія бізнес-

планування, моделювання та інформаційні технології в публічному управлінні. 

mailto:ivchaly@gmail.com


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

Навчальна дисципліна "Менеджмент і маркетинг електронного врядування" буде корисна 

майбутнім висококваліфікованим фахівцям та має завдання створити базові знання про 

категоріальний апарат електронного врядування, сучасні концепції державного та електронного 

врядування, специфіку організації електронного урядування усередині країні та розподілу 

повноважень та компетенцій органів влади різних рівнів, світові моделі електронного урядування 

в державі.  

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 

організаційними змінами та розвитком.  

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

– оцінювати та аналізувати стан електронного урядування; 

– застосовувати набуті навички в практичній діяльності щодо інформаційної політики; 

– оцінювати стан ведення органами державної влади та місцевого самоврядування своїх 

електронних інформаційних ресурсів; 

– використовувати найкращий зарубіжний та вітчизняний досвід у цій сфері. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою викладення дисципліни є сформувати у слухачів магістратури публічного 

адміністрування сучасну систему знань про природу та теоретичні засади електронного 

врядування та виробити уміння застосовувати технології e-government у практиці публічного 

адміністрування, в тому числі при наданні державно-управлінських послуг, знань сучасних 

стратегій менеджменту, комунікацій і маркетингу, які можуть бути застосовані в електронному 

врядуванні. 

Задачами вивчення дисципліни "Менеджмент і маркетинг електронного врядування" є: 

засвоїти сутність електронного врядування, його засади та концепцію електронного уряду;  

оволодіти технологією впровадження електронного врядування, в тому числі на основі 

інструментарію проектного менеджменту та управління процесами діяльності; 

засвоїти новітні форми електронного маркетингу в системах електронного урядування в 

умовах входження країни в інформаційне та громадянське суспільство; 

набути навички та уміння самостійно аналізувати приклади та досвід застосування 

технологій електронного врядування, в тому числі віртуальну міську раду та портали надання 

послуг, електронні управлінські послуги, процеси формування думки та волевиявлень;  

уміти готувати та приймати рішення в умовах електронної демократії. 

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців 

здатності застосовувати на практиці теоретичні знання стосовно організації електронного 

врядування. 

 

5) Організація навчання.  

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 

Методи та форми навчання Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. «Теорія, практика та технологія впровадження  

електронного врядування» 

30 

Здатність 

організовувати 

діяльність органів 

публічного 

управління та 

Лекція Тема 1. Приклади та цілі 

електронного уряду 

Робота на лекції 1 

Семінарське 

заняття 

Електронне урядування: 

поняття, сутність, 

актуальність, та мотивація 

Семінар-дискусія 2 



організацій різних 

форм власності. 

Здатність 

організовувати та 

розробляти заходи 

щодо 

впровадження 

електронного 

урядування в 

різних сферах 

публічного 

управління та 

адміністрування. 

Здатність 

визначати 

показники сталого 

розвитку на 

загальнодержавном

у, регіональному, 

місцевому та 

організаційному 

рівнях. 

Здатність 

представляти 

органи публічного 

управління та 

налагоджувати 

ефективні 

комунікації. 

Здатність 

здійснювати 

професійну 

діяльність з 

урахуванням 

потреб 

забезпечення 

національної 

безпеки України. 

Здатність 

самостійно 

готувати 

нормативно-

правові акти, 

аналітичні довідки, 

пропозиції, 

доповіді. 

Здатність надавати 

експертну оцінку 

нормативно-

правовим актам на 

різних рівнях 

публічного 

запровадження та 

функціонування. 

СРС Електронне урядування: 

поняття, сутність, 

актуальність, та мотивація 

запровадження та 

європейської управлінської 

думки 

Презентація 

результатів 

1 

Лекція Тема 2. Вимоги, підходи та 

організаційно-технічні 

концепції впровадження 

електронного уряду 

Робота на лекції 1 

Семінарське 

заняття 

Інформаційно-аналітичне 

забезпечення діяльності 

органів державного 

управління і місцевого 

самоврядування в рамках 

функціонування 

інформаційної системи 

«Електронний уряд». 

Семінар-дискусія 2 

СРС Інформаційно-аналітичне 

забезпечення діяльності 

органів державного 

управління і місцевого 

самоврядування в рамках 

функціонування 

інформаційної системи 

«Електронний уряд» 

Презентація 

результатів 

1 

Лекція Тема 3. Системно-технічні 

базові служби електронного 

врядування 

Робота на лекції 1 

Семінарське 

заняття 

Архітектурні моделі 

електронного уряду: 

інтеграція і взаємодія 

складових електронного 

державного управління. 

Семінар-дискусія 2 

СРС Складові електронного уряду: 

на прикладі довільної 

інформаційної системи 

Презентація 

результатів 

1 

Лекція Тема 4. Проектний 

менеджмент 

Робота на лекції 1 

Семінарське 

заняття 

Організація і управління 

проектом за технологією e-

government. 

Семінар-дискусія 2 

СРС Методологія проектування, 

впровадження та наповнення 

компонент електронного 

уряду на різних рівнях 

державного управління 

Презентація 

результатів, 

поточна 

контрольна робота 

1 

Лекція Тема 5. Управління процесами 

діяльності 

Робота на лекції 1 

Семінарське Визначення процесів, Семінар-дискусія 2 



управління та 

адміністрування. 

Здатність 

забезпечувати 

належний рівень 

якості 

управлінських 

продуктів, послуг 

чи процесів. 

Здатність 

організувати 

систему е-

документообігу в 

організації. 

 Здатність 

організовувати 

інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

управлінських 

процесів із 

використанням 

сучасних 

інформаційних 

ресурсів та 

технологій. 

Здатність 

розробляти 

стратегічні 

документи 

розвитку систем на 

загальнодержавном

у, регіональному, 

місцевому та 

організаційному 

рівнях. 

заняття необхідних для системи 

публічного адміністрування і 

електронного врядування, та 

їхнє застосування на всіх 

рівнях в публічної організації. 

СРС Нормативно-правове та 

організаційне забезпечення 

впровадження електронного 

уряду 

Презентація 

результатів 

1 

Лекція Тема 6. Електронні 

управлінські послуги. 

Робота на лекції 1 

Семінарське 

заняття 

Розроблення та реалізація 

електронних послуг і 

регламентів у контексті 

електронного урядування. 

Семінар-дискусія 2 

СРС Проекти у публічному 

адмініструванні: проекти 

історичні та сучасні; різниця 

між 

«нормальною/функціональною

» і «проектною» діяльністю. 

Системно-технічні базові 

служби електронного 

врядування 

Презентація 

результатів 

1 

Лекція Концептуальні основи 

організаційної комунікації. 

Робота на лекції 1 

Семінарське 

заняття 

Особливості маркетингових 

комунікацій як складової 

загальної комунікації 

Семінар-дискусія 2 

СРС Комунікація як невід’ємний 

фактор інформаційного 

суспільства. Загальні 

характеристики 

перспективних моделей 

комунікації та комунікативних 

технологій ХХІ ст. 

Презентація 

результатів 

1 

Лекція Тема 8. Процеси формування 

думки та волевиявлень. 

Робота на лекції 2 

Змістовний модуль 2. Маркетинг електронного врядування. 30 

Здатність 

організовувати 

інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

управлінських 

процесів із 

використанням 

сучасних 

інформаційних 

ресурсів та 

технологій. 

Здатність 

Лекція Маркетингова інформація в 

електронному врядуванні. 
Класифікація підприємств 

інформаційного бізнесу. 

Робота на лекції 1 

Семінарське 

заняття 

Підрозділи Торгово-

промислової палати України. 

(https://ucci.org.ua/about). 

Основні дирекції. 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

СРС Підрозділи Торгово-

промислової палати України 

(https://ucci.org.ua/about). 

Мережа центрів підтримки 

експорту. 

Презентація 

результатів 

1 



організовувати 

діяльність органів 

публічного 

управління та 

організацій різних 

форм власності. 

Здатність 

організовувати та 

розробляти заходи 

щодо 

впровадження 

електронного 

урядування в 

різних сферах 

публічного 

управління та 

адміністрування. 

Лекція Деякі прийоми пошуку 

інформації для електронного 

урядування. 

Робота на лекції 1 

Семінарське 

заняття 

Технологія пошуку науково-

економічної інформації в 

Інтернет. 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

СРС Пошук економічної інформації 

в Інтернет за допомогою 

вітчизняної пошукової 

системи Мета. 

Презентація 

результатів 

1 

Лекція Корпоративні інформаційні 

системи. Маркетингова 

інформаційна система. 

Робота на лекції 1 

Семінарське 

заняття 

Інформаційна система 

стратегічного маркетингу 

підприємства сфери послуг. 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

СРС Маркетингові та 

консалтингові послуги на 

прикладі комунікаційного 

агентства GOLUBI GROUP 

(https://golubi.group/#about) 

Презентація 

результатів 

1 

Лекція Нові стратегії якісного 

обслуговування клієнтів. 

CRM-стратегія для 
електронного урядування. 

Робота на лекції 1 

Семінарське 

заняття 

Можливості системи 

TeamWox 

(http://www.teamwox.com) для 

вирішення задач електронного 

урядування 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

СРС Використання сучасних ERP-

систем і СRM-технології в 

процесі реінжинірингу. 

Презентація 

результатів 

1 

Лекція Інформаційний маркетинг в 

державному управлінні.  

Робота на лекції 1 

Семінарське 

заняття 

Критерії результативності та 

аналіз надання 

адміністративних послуг у 

Києві, Львові та Вашому місті.  

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

СРС Досвід зарубіжних країн з 

розвитку електронного 

урядування на місцевому та 

регіональному рівнях. 

Презентація 

результатів 

1 

Лекція Маркетинг послуг у системі 

електронного урядування. 

Робота на лекції 1 

Семінарське 

заняття 

Сучасні технології 

маркетингових досліджень та 

реклама в електронному 

врядуванні 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

СРС Базові положення та принципи Презентація 1 



публічних закупівель в 
електронному врядуванні 

результатів 

Лекція Портали – основна 

інформаційно-технологічна 

форма організації комунікацій 

в електронному урядуванні. 

Робота на лекції 1 

Семінарське 

заняття 

Приклади віртуальної міської 

ради та порталів надання 

послуг 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

2 

СРС Портали електронних послуг 

країн світу. Повторення 

матеріалів курсу.  

Презентація 

результатів. 

Підготовка до 

іспиту 

1 

   Іспит 40 

Загальна кількість годин 

з них аудиторні 

самостійні 

90 

60 

30 

Кількість балів 100 

Вид контролю іспит 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо СРС проводяться викладачем згідно 

встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

- виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

- повністю виконані (розкривають тему завдання); 

- не мають логічних і розрахункових помилок; 

- виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою» 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 



6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 
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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 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. 
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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. 

5) Організація навчання.  

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 

Методи та форми навчання Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. Основи електронного документообігу 40 

Здатність 

організовувати 

інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

управлінських 

процесів із 

використанням 

сучасних 

інформаційних 

ресурсів та 

технологій. 

Здатність 

організувати 

систему е-

документообігу в 

організації. 

Лекція Предмет та значення дисципліни. 

Основні визначення, що 

відносяться до змісту курсу. 

Робота на лекції 3 

Лекція Документаційне забезпечення 

управлінської діяльності. 

Робота на лекції 3 

Практичне 

заняття 

Основні принципи побудови 

центрів сертифікації ключів. 

Акредитований центр сертифікації 

ключів інформаційно-довідкового 

департаменту ДПС України. 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

5 

СРС Пошук, збереження та опрацювання 

нормативно-правових актів щодо 

організації електронного 

документообігу.  

Презентація 

результатів 

3 

Лекція Електронний офіс. Основні апаратні 

і програмні засоби електронного 

офісу. ч.1 

Робота на лекції 3 

Лекція Електронний офіс. Основні апаратні 

і програмні засоби електронного 

офісу. ч. 2 

Робота на лекції 3 

Практичне 

заняття 

Акредитований центр сертифікації 

ключів інформаційно-довідкового 

департаменту ДПС України. 

Підготовка документів та 

реєстрація 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

5 

СРС Перегляд характеристик АЦСК, 

ЕЦП яких можливо накладати на 

електронні звіти, що подаються до 

органів державної статистики. 

Презентація 

результатів 

3 

Лекція Організація як об’єкт впровадження 

електронного документообігу. 

Робота на лекції 3 

Практичне 

заняття  

Створення електронних документів 

засобами офісного програмного 

забезпечення 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

5 



захист звіту. 

СРС Самостійне доопрацювання 

матеріалів змістовного модуля 1. 

Презентація 

результатів, 

поточна 

контрольна 

робота 

4 

Змістовний модуль 2. Системи електронного документообігу та захист інформації. 40 

Здатність 

організовувати 

інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

управлінських 

процесів із 

використанням 

сучасних 

інформаційних 

ресурсів та 

технологій. 

Здатність 

оцінювати та 

попереджати 

основні загрози 

безпеки інформації 

і принципи 

створення 

комплексного 

захисту інформації 

в інформаційних 

системах. 

Лекція Принципи побудови та 

функціонування систем 

електронного документообігу. 

Робота на лекції 4 

Лекція Функціональні можливості деяких 

систем електронного 

документообігу в органах 

публічної влади в Україні 

Робота на лекції 4 

Практичне 

заняття 

Робота в системі електронного 

документообігу FossDoc. Основні 

операції.  

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

5 

СРС Ознайомлення з деякими 

системами електронного 

документообігу в органах 

публічної влади в Україні. 

Презентація 

результатів 

3 

Лекція Основи комп’ютерної безпеки. Робота на лекції 4 

Лекція Безпека ІС та захист інформації в 

ІС. 

Робота на лекції 4 

Практичне 

заняття 

Протидія загрозам інформаційної 

безпеки в системах електронного 

урядування з використанням 

антивірусних програмних засобів 

в операційній системі Windows 

Відпрацювання 

заняття. 

Підготовка та 

захист звіту. 

5 

СРС Перегляд характеристик 

антивірусного програмного 

забезпечення та антивірусних баз 

даних, що мають позитивний 

експертний висновок та 

рекомендовані до роботи в 

органах публічного управління. 

Презентація 

результатів 

3 

Лекція Шляхи вдосконалення 

організаційно-правових засад 

державної політики 

інформаційної безпеки. 

Робота на лекції 4 

СРС Самостійне доопрацювання 

матеріалів змістовного модуля 2. 

Презентація 

результатів, 

підготовка до 

заліку 

4 

Залік 20 

Загальна кількість годин 

з них аудиторні 

самостійні 

120 

30 

90 

Кількість балів 100 

Вид контролю залік 

 



Прийом і консультації по виконанню завдань щодо СРС проводяться викладачем згідно 

встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

- виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

- повністю виконані (розкривають тему завдання); 

- не мають логічних і розрахункових помилок; 

- виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою» 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література 

Базова 

17. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657- XII: [Електронний 

ресурс] - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. 

18. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України ВР № 851-IV 

// Урядовий кур'єр. – 2003. - № 119. – С. 3. 

19. Про електронний цифровий підпис: Закон України ВР № 852-IV // Урядовий кур'єр. – 

2003. - № 119. – С. 2 

20. Про захист персональних даних. Закон України № 2297-VI від 01.06.2010 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17. 

21. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 
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Назва з екрану. 

http://www.rada.gov.ua/


22. 5. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. № 1280-IV, зі змінами. – Режим 
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«ФОРТ», 2009. - 232 с. 
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адміністративних процесів в органах публічної влади / [С.П. Кандзюба, Р.М. Матвійчук, Я.М. 
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урядування / [О. М. Хошаба]. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 72 с. 

31. Електронне урядування : підручник / авт. кол. : В. П. Горбулін, Н. В. Грицяк, А. І. 
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Грицяк, проф. А. І. Семенченка. – К. : НАДУ, 2014. – 352 с. 

32. Електронне урядування. Опорний конспект лекцій. Дзюба С.В., Жиляєв І.Б., 

Полумієнко С.К, Рубан І.А., Семенченко А.І. За ред. А.І. Семенченка. – Київ, 2012. (ОБСЄ 2012). 
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62. Ляшенко І. О. Європейські критерії безпеки інформаційних технологій / І. О. 

Ляшенко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2012. – № 1 (13). – С. 84 
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63. Офіційний веб-сайт Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Нормативно-правова база (закони, положення, статистичні данні) України. 

2. Джерела Інтернет. 

3. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленко, пров. Короленко, 1. 

 

 

 

СИЛАБУС 

з дисципліни «Облік і контроль в секторі державного 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) Бірченко Наталія Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту. 

Контактний телефон: 050-692-84-97; nabirchenko@ukr.net 

2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

базові знання з економіки підприємства, фінансів підприємств, , державного регулювання 

економіки, податкова система, управління державними і місцевими фінансами та бюджетом, 

конституція та врядування. 

Постреквізити: Електронний документообіг та захист інформації. 

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

Навчальна дисципліна «Облік і контроль в секторі державного управління» буде корисна 

майбутнім висококваліфікованим фахівцям для набуття знань з особливостей організації 

бухгалтерського обліку, нормативно-правових документів, які регламентують порядок 

бухгалтерського обліку та формування звітності в державному секторі, а також вміння 

застосовувати методику обліку активів, пасивів та господарських операцій в бюджетних установах 

й здійснювати контроль за надходженням та використанням бюджетних коштів. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

- знати теоретичні засади бухгалтерського обліку у бюджетних установах; 



- розуміти зміст нормативно-правових документів, які регламентують облік в бюджетних 

установах; 

- складати специфічні первинні бухгалтерські документи; 

- заповнювати бухгалтерські регістри; 

- проводити необхідні розрахунки для реєстрації облікової інформації; 

- складати типові бухгалтерські проведення; 

- формувати звітність бюджетної установи за даними синтетичного і аналітичного обліку; 

- уміти розробляти та реалізовувати заходи контролю за використанням бюджетних коштів в 

секторі державного управління. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців системи знань з теорії й 

практики ведення бухгалтерського обліку та здійснення контролю в секторі державного 

управління. 

Основними задачами дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань: 

- теоретичні засади обліку в секторі державного управління; 

- нормативно-правова база обліку доходів та видатків організацій та установ державного 

сектору; 

- методика реєстрації облікової інформації на різних стадіях обліку бюджетних установ; 

- заповнення регістрів бухгалтерського обліку в бюджетних установах; 

- навичок відображення господарських операцій діяльності установ, організацій та органів 

сектору державного управління; 

- звітність бюджетних установ; 

- теоретичні основи контролю в секторі державного управління; 

- сучасні методи та процедури контролю у державному секторі. 

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців 

здатність визначати економічний зміст господарських операцій в бюджетних установах, 

користуватись методикою ведення обліку згідно НП(С)БОДС; здатність працювати з первинною 

документацією, регістрами обліку, кошторисами, фінансовою та бюджетною звітністю бюджетних 

установ; здатність аналізувати та узагальнювати результати господарської діяльності та виконання 

кошторисів бюджетних установ; здатність застосовувати доцільні методи та прийоми контролю; 

здатність проводити оцінювання результатів, виявляти причини порушень у ході використання 

бюджетних коштів і майна. 

5) Організація навчання.  

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 

Методи та форми навчання Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. «Організація бухгалтерського обліку в установах державного 

сектору. Облік доходів та витрат, розрахункових операцій» 

40 

 

Виявляти 

проблематику 

функціонування 

установ 

державного 

сектору, 

обґрунтовувати 

Лекція Основи побудови 

бухгалтерського обліку в 

установах державного 

сектору. Облік доходів і 

видатків 

Робота на лекції 4 

Практичне 

заняття 

Облік доходів і видатків за 

обмінними та необмінними 

операціями 

Семінар-дискусія, 

рішення ситуаційних 

завдань 

4 



організацію обліку 

в державному 

секторі, 

використовувати 

різні види оцінок 

активів, 

відображати в 

обліку операції з 

грошовими 

коштами, 

відображати на 

рахунках 

бухгалтерського 

обліку 

нараховування 

заробітної плати та 

утримання з неї. 

 

 

 

 

 

СРС Форми бухгалтерського 

обліку в установах 

державного сектору. 

Кошторис доходів і 

видатків як основний 

фінансовий документ. 

Презентація результатів 4 

Лекція Облік фінансово-

розрахункових операцій 

Робота на лекції 4 

Практичне 

заняття 

Облік касових операцій та 

безготівкових розрахунків. 

Облік розрахунків з 

постачальниками і 

покупцями 

Семінар-дискусія, 

рішення ситуаційних 

завдань 

4 

СРС Облік розрахунків за 

податками і платежами 

Презентація результатів 6 

Лекція Облік розрахунків із 

заробітної плати  

Робота на лекції 4 

Практичне 

заняття 

Первинний, синтетичний 

та аналітичний облік 

розрахунків з оплати праці 

та зі страхування  

Семінар-дискусія, 

рішення ситуаційних 

завдань 

4 

СРС Форми та системи оплати 

праці. Основна і додаткова 

заробітна плата, інші 

заохочувальні та 

компенсаційні виплати. 

Фонд заробітної плати. 

Презентація 

результатів, поточна 

контрольна робота 

6 

Змістовний модуль 2. «Облік активів та капіталу установ державного сектору»  40 
Проводити оцінку 

основних засобів, 

відображати на 

бухгалтерських 

рахунках рух 

необоротних активів. 

Класифікувати 

запаси, застосовувати 

методи оцінки 

запасів на дату 

балансу та при їх 

вибутті, здійснювати 

облік руху запасів. 

Визначати структуру 

власного капіталу 

устави державного 

сектору та 

відображати його 

зміни на рахунках 

обліку. 

Визначати 

результати 

виконання 

кошторису. Складати 

фінансову звітність 

Лекція Облік необоротних активів Робота на лекції 3 

Практичне 

заняття 

Первинний, синтетичний та 

аналітичний облік основних 

засобів 

Семінар-дискусія, 

рішення 

ситуаційних завдань 

4 

СРС Первинний, синтетичний та 

аналітичний облік 

нематеріальний активів 

Презентація 

результатів 

5 

Лекція Облік запасів. Облік власного 

капіталу та результатів 

виконання кошторису 

Робота на лекції 4 

Практичне 

заняття 

Первинний, синтетичний та 

аналітичний облік запасів. 

Облік власного капіталу.  

Семінар-дискусія, 

рішення 

ситуаційних завдань 

4 

СРС Облік фінансового результату Презентація 

результатів, поточна 

контрольна робота 

6 

Лекції Звітність бюджетних установ   Робота на лекції 4 

Практичне 

заняття  

Порядок складання місячної 

фінансової звітності 

розпорядниками коштів 

бюджетів. Порядок складання 

Семінар-дискусія, 

рішення 

ситуаційних завдань 

4 



установ державного 

сектору. 
річної фінансової звітності.  

СРС Призначення та склад 

бухгалтерської звітності 

установ державного сектору  

Презентація 

результатів, поточна 

контрольна робота 

6 

Змістовний модуль 3. «Контроль в секторі державного управління»  20 

Ідентифікувати 

особливості 

організації та 

здійснення 

державного 

фінансового 

контролю. 

Визначати методи 

та методичні 

прийоми 

контрольної роботи 

в секторі 

державного 

управління. 

Лекції Суть і функції державного 

фінансового контролю  

Робота на лекції 3 

Практичне 

заняття 

Система державного 

фінансового контролю та її 

основні елементи. Об’єкти та 

суб'єкти державного 

фінансового контролю 

Семінар-дискусія, 

рішення 

ситуаційних завдань 

4 

СРС Види і форми державного 

фінансового контролю. 

Предмет, об'єкти і методичні 

прийоми державного 

фінансового контролю 

Презентація 

результатів 

5 

Лекції Система державного 

внутрішнього фінансового 

контролю в Україні 

Робота на лекції 3 

СРС Організація внутрішнього 

контролю в органах 

державного сектору 

Презентація 

результатів  

5 

   Іспит 40 

Загальна кількість годин 

з них аудиторні 

самостійні 

120 

30 

90 

Кількість балів 100 

Вид контролю Іспит 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо СРС проводяться викладачем згідно 

встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

- виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

- повністю виконані (розкривають тему завдання); 

- не мають логічних і розрахункових помилок; 

- виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою» 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 



90–100 А Відмінно 

Зараховано 

82-89 В 
Добре 

74-81 С 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література 

Базова  

1. Податковий кодекс України від 2.12.2010р. №2755-ІV. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 

16.07.1999 р. № 996-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

3. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування: Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 

4. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 

Україні» від 26.01.93 р. № 2939-ХІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12 

5. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. №  922 – VIII. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 

6. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору: 

Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15. 

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 

«Подання фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 р. № 

1541. Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10 

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 

«Нематеріальні активи»: Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202. 

Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10/paran4 

9. Національне положення (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 

«Доходи»: Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629.  Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0089-11 

10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 

«Основні засоби»: Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202.  Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15


11. Національне положення (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 

«Запаси»: Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202. Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1019-10 

12. 3. Національне положення (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 126 

«Оренда»: Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629. Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0091-11 

13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 

«Виплати працівникам»: Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. № 1798. 

Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-12 

14. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 

«Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. № 568. Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12 

15. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: наказ Міністерства 

фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14 

16. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Наказ Міністерства фінансів 

України від 02.09.2014 р. № 879. Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 

17. Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами 

результатів інвентаризації: Наказ Міністерства фінансів України від 17.06.2015 р. № 572. 

Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0788-15 

18. Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами: Наказ 

Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р. № 1407. Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13 

19. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання 

кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 

228).Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/228-2002-п 

20. Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів: Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44. 

Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12 

21. Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, 

що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або 

частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів: Постанова Кабінету 

міністрів України від 02.02.2011 р.. № 98. Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/98-2011-п 

22. Типове положення про бухгалтерську службу бюджетних установ: Постанова Кабінету 

міністрів України від 26.01.2011 р. № 59. Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/59-2011-п 

23. Облік у бюджетних установах : Навчальний посібник. – 2-е вид., виправ. / За заг. ред. 

Леня В.С. – Київ: Каравела, 2017. – 564 с. 

24. Слободяник Ю. Б. Державний аудит: Навчальний посібник / Ю. Б. Слободяник. – Суми : 

ФОП Наталуха А.С., 2015. – 340 с. 

25. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль : навчальний посібник/ А.В. Хмельков. 

– Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 549 с.  

 

Допоміжна 

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI 

2. Бюджетна система / Владимиров К.М., АБсава Л.О., Владимирова Л.В., Мінза Т.К.: 

навч. посіб. – Київ: Кондор, 2009. – 220 с.  

3. Внутрішній контроль та аудит у секторі державного управління України та 

європейський досвід / П. П. Андрєєв, О. О. Чечуліна, Ян ван Тайнен, М. Г. Тимохін та ін. – К.: 

Кафедра, 2011. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13


4. Дорошенко О.О. Контроль господарської діяльності бюджетних установ в умовах 

модернізації державних фінансів України / О.О. Дорошенко: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2012. – 

294 с. 

5. Іванова І. Державний фінансовий контроль : Парадигми розвитку : монографія / Ірина 

Іванова. - К. : Академвидав, 2010. - 167 с. 

6. Реформування фінансового контролю в Україні: проблемні питання та напрями їх 

вирішення : монографія / [Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Т. О. Крівцова та ін.] ; за заг. ред. Л. В. 

Дікань. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 220 с. 

7. Слободяник Ю. Б. Державний аудит відповідності: міжнародний досвід і перспективи 

реалізації в Україні : монографія / Ю. Б. Слободяник. – Суми : ФОП Наталуха А. С., 2016. – 180 с 

8. Слободяник Ю. Б. Формування системи державного аудиту в Україні : монографія / 

Ю. Б. Слободяник. – Суми : ФОП Наталуха А. С., 2014. – 321 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Нормативно-правова база (закони, положення, статистичні данні) України. 

2. Джерела Інтернет. 

3. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських, 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленко, пров. Короленко, 1. 

 

 

 

 

СИЛАБУС 

з дисципліни "Охорона праці в галузі" 

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) Задорожня Вікторія Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності та 

права. 

Контактний телефон: 067-588-65-61; zadorvika@ykr.net 

2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

базові знання з безпеки життєдіяльності, основи охорони праці. 

Постреквізити: "Управління діяльністю підприємств корпоративного типу", "Корпоративне 

управління", "Управління організаційними змінами та розвитком" 

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

Навчальна дисципліна "Охорона праці в галузі" буде корисна майбутнім 

висококваліфікованим фахівцям для набуття знань з актуальних питань охорони праці для 

конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням 

особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-

технічного прогресу. 

Закінчується вивчення дисципліни знаннями, що забезпечують гарантії збереження здоров’я і 

працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через 

ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців 

за колективну та власну безпеку. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

- готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на 

робочих місцях та виробничих об’єктах; 

- здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення 

професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях. 



- уміння обґрунтування і розробки безпечних технологій (в галузі діяльності); 

- участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань; 

- здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-правових 

актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій; 

- здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням 

вимог охорони праці; 

- здатність управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві; 

- уміння впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони 

праці у виробничому колективі. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для 

забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням 

досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні 

нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог 

безпеки праці у конкретній галузі. 

Основними задачами є теоретична та практична підготовка студентів з питань: 

- оцінки динаміки ефективності функціонування СУОПГ; 

- контролю дотримання вимог щодо проведення навчання працівників підприємства з питань 

охорони праці; 

- вимог до системи управління охороною праці щодо конкретного підприємства галузі чи його 

підрозділу; 

- визначення класу умов праці за показниками шкідливості та небезпечності за окремими 

факторами виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу; 

- визначення першочергових заходів і засобів поліпшення стану виробничого середовища для 

умов галузі; 

- визначення коефіцієнту трудових втрат; 

- визначення першочергових напрямів робіт щодо профілактики виробничого травматизму у 

галузі; 

- визначення першочергових заходів щодо попередження виробничого травматизму у галузі. 

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у майбутніх 

фахівців вміння та компетенції щодо забезпечення ефективного управління охороною праці у 

галузі АПК, поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та 

міжнародного досвіду, усвідомлення нерозривності єдності професійної діяльності з обов’язковим 

дотриманням вимог безпеки праці в галузі АПК. 

5) Організація навчання.  

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 

Методи та форми навчання Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Ба

л 

Змістовний модуль 1. «Правові, організаційні та економічні основи охорони праці і 

промислової безпеки» 

35 

Визначати 

сучасний стан і 

структуру 

правових, 

організаційних  

та нормативних 

основ охорони 

праці в галузі 

Лекція Сучасний стан, структура і 

нормативно-правові основи 

охорони праці в галузі  

Робота на лекції 3 

Практичне 

заняття 

Методика розробки інструкцій з 

охорони праці 

Інструкції для 

професій 

3 

СРС Міжнародні норми соціальної 

відповідальності. 

Законодавча база Євросоюзу з 

питань охорони праці 

Презентація 

результатів 

2 



Лекція Система управління охороною 

праці 

Робота на лекції 3 

Практичне 

заняття 

Методика аналізу виробничого 

травматизму та професійної 

захворюваності  

Розрахунки, графіки 3 

СРС Особливості структури системи 

управління охороною праці в галузі 
Презентація 

результатів, поточна 

контрольна робота 

3 

Лекція Економічні аспекти охорони 

праці. Аналіз умов праці 

Робота на лекції 3 

Практичне 

заняття 

Паспортизація робочих місць Розрахунки, таблиці 3 

СРС Санітарно-гігієнічні вимоги до 

умов праці в сільському 

господарстві 

Презентація 

результатів 

3 

Лекція Аналіз умов праці. 

Розслідування, реєстрація, 

облік, аналіз та соціальне 

страхування від нещасних 

випадків і професійних 

захворювань на виробництві 

Робота на лекції 3 

Практичне 

заняття 

Порядок розслідування та 

обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань на 

виробництві 

Акти розслідування 

НВ 

3 

СРС Аналіз професійного та 

виробничого ризиків 

Презентація 

результатів, поточна 

контрольна робота 

3 

Змістовний модуль 2. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної 

діяльності, основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах  

25 

Застосовувати 

методи безпеки 

до технічного 

обладнання і 

процесів, 

організовувати 

робочі місця та 

вибирати 

оптимальні 

режими роботи 

і відпочинку на 

підприємствах 

Лекція Вимоги безпеки до технічного 

обладнання і процесів. Заходи 

електробезпеки на 

підприємствах галузі 

Робота на лекції 3 

Практичне 

заняття 

Вибір засобів індивідуального 

захисту для працівників АПК 

Розрахунки, таблиці 2 

СРС Вимоги безпеки під час 

експлуатації  технологічного 

обладнання 

Презентація 

результатів 

2 

Лекція Вимоги охорони праці до 

виробничих і допоміжних 

приміщень. Організація робочих 

місць 

Робота на лекції 2 

Практичне 

заняття 

Організація робочого простору 

користувачів комп’ютерів  

План робочого 

місця, розрахунки 

2 

СРС Вибір оптимального режиму 

роботи і відпочинку 

Презентація 

результатів, поточна 

контрольна робота 

2 

Лекції Основні заходи пожежної 

профілактики на галузевих 

об’єктах  

Робота на лекції 2 

Практичне Вивчення, випробування та Розрахунки, таблиці 2 



заняття визначення необхідної кількості 

вогнегасників 

СРС Джерела, шляхи і засоби 

забезпечення пожежної безпеки 

об’єктів  

Презентація 

результатів 

2 

Лекції Соціальне страхування від 

нещасного випадку та 

професійного захворювання на 

виробництві 

Робота на лекції 2 

Практичні 

заняття 

Розрахунок одноразової допомоги 

та щомісячної страхової виплати 

через втрату професійної 

працездатності 

Розрахунки, таблиці 2 

СРС Діяльність Фонду соціального 

страхування від нещасних 

випадків 

Презентація 

результатів, поточна 

контрольна робота 

2 

Загальна кількість годин 

з них аудиторні 

самостійні 

90 

30 

60 

Кількість балів 60 

Вид контролю іспит 40 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо СРС проводяться викладачем згідно 

встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

- виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

- повністю виконані (розкривають тему завдання); 

- не мають логічних і розрахункових помилок; 

- виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою» 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

не зараховано з 

обов’язковим 



дисципліни повторним вивченням 

дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література 

Базова 

1. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. – 2-

ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с. 

2. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове 

вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 

3. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с. 

4. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., 

допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с. 

5. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим 

комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск. 

6. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за 

міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с. 

7.  Желібо Є. П., Баранова Н. І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах державної податкової 

служби. Навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. - 2002. 

8. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – 

Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 

9. Охорона праці в будівництві: Навч. посіб. посібник / за редакцією Коржика Б.М. і Іванова В.М. 

– Харків: Форт, 2010. – 388 с.  

10. Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. посіб. – Вінниця: 

ВНТУ, 2009. – 159 с.  

11. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній галузі: Навч. посіб. – Рівне: 

НУВГП, 2005. – 313с. 

12. Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. – Львів: Афіша, 2003. – 

320 с. 

ДОПОМІЖНА 

1. Закон України «Про охорону праці».  

2. Кодекс законів про працю України.  

3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». 

4. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». 

5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».  

6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».  

7. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності». 

8. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі питання 

розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві». 

10. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять». 



11. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показниками 

шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528. 

12. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи управління охороною праці. 

Загальні вимоги. 

13. ДБН 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Нормативно-правова база (закони, положення, статистичні данні) України. 

2. Джерела Інтернет. 

3. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленко, пров. Короленко, 1. 

 

 
 

 

СИЛАБУС 

з дисципліни "Міжнародна інтеграція"  

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) 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. 

 

5) Організація навчання.  

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 

Методи та форми навчання Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Розширення 

діапазону знань із 

регіоналізації та 

глобалізації 

світового 

економічного 

розвитку, 

організаційно-

економічного 

оформлення мікро- 

та макрорівня 

інтернаціоналізації 

господарського 

життя, впливу 

інтеграції на 

внутрішні 

економічні процеси 

країн, значення 

найвідоміших 

економічних та 

військово-

політичних 

інтеграційних 

угрупувань  світу 

Лекція Поняття, сутність, історичний 

розвиток міжнародної 

інтеграції. 

Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Особливості історичного 

розвитку міжнародної інтеграції 

Семінар-

дискусія 

4 

СРС Теоретичне обґрунтування 

міжнародної інтеграції 

Презентація 

результатів 

3 

Лекція Особливість багатосторонніх 

відносин і роль міжнародної 

інтеграції в сучасному світі 

Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Роль міжнародної інтеграції та 

дезінтеграції в сучасному світі. 

Семінар-

дискусія 

4 

СРС Особливості багатосторонніх 

відносин та роль міжнародної 

інтеграції у сучасному світі 

Презентація 

результатів, 

поточна 

контрольна 

робота 

3 

Лекція Характерні риси економічної 

інтеграції у світі 

Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Особливості діяльності 

регіонального економічного 

об’єднання на прикладі 

Європейського Союзу 

Семінар-

дискусія 

4 

СРС Характерні риси фінансово-

економічної інтеграції у світі 

Презентація 

результатів 

3 

Лекція Характерні риси військово-

політичної інтеграції у світі 

Робота на лекції 3 

Семінарське Військово-політична інтеграція Семінар- 4 



заняття на євроатлантичному і 

пострадянському просторах 

дискусія 

СРС Особливості міжнародної 

інтеграції у Східній Європі та 

пострадянському просторі 

Презентація 

результатів, 

поточна 

контрольна 

робота 

3 

Лекція Сутність і особливості 

глобалізації у світовій політиці 

Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Глобалізація та регіоналізація Презентація 

результатів, 

поточна 

контрольна 

робота 

4 

СРС Сутність і особливості 

глобалізації у світовій політиці 

Презентація 

результатів 

3 

 Лекція Сучасний світовий порядок і 

міжнародна безпека в контексті 

глобалізації у світовій політиці 

Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Глобальна інтерсистема і 

міжнародна безпека 

Семінар-

дискусія, 

рішення 

ситуаційних 

завдань 

4 

СРС Проблеми функціонування 

невизнаних держав 

Презентація 

результатів 

3 

Лекція Особливості взаємодії 

глобалізації та держави 

Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Розвиток функцій держави в 

умовах глобалізації 

Семінар-

дискусія 

4 

СРС Протистояння глобалізації й 

антиглобалізм 

Презентація 

результатів, 

поточна 

контрольна 

робота 

3 

ІНДЗ 10 

Вид контролю: Залік 20 

Загальна кількість годин 

з них аудиторні 

самостійні 

90 

20 

70 

Кількість балів 100 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо СРС проводяться викладачем згідно 

встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

- виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

- повністю виконані (розкривають тему завдання); 

- не мають логічних і розрахункових помилок; 

- виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 



Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної індивідуальної 

роботи слухача навчального, навчально-дослідницького характеру, яке використовується в процесі 

вивчення програмного матеріалу навчального курсу. ІНДЗ ‒ це завершена теоретична робота в 

межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у 

процесі лекційних, практичних та самостійних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального 

курсу в цілому. 

Вивчення дисципліни завершується складанням заліку. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою» 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література 

Базова 

1. Артьомов І. В. Міжнародна інтеграція : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /  

І. В. Артьомов та ін. ; Національна академія держ. управління при Президентові України, 

Закарпатський держ. Ун-т ; Навчально-науковий  Інститут філософії та євро інтеграційних 

досліджень. ‒ Ужгород : Ліра, 2009. ‒ 472 с. 

2. Вишняков В. М. Стратегии развития международных экономических интеграционных 

процессов Украины [Текст] : монография / Вишняков В. М. ‒ Симферополь : Феникс , 2009. ‒ 160 

с.  

3. Інноваційний потенціал України в міжнародних відносинах [Текст] : [монографія / Є. А. 

Макаренко, М. М. Рижков, Г. А. Піскорська та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. ‒ Київ : Центр 

вільної преси, 2014. ‒ 283 с.  

4. Лазебник Л. Л. Європейська інтеграція [Текст] : навч. посіб. / Л. Л. Лазебник, Е. В. 

Прушківська ; Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. ‒ Ірпінь : 

Нац. ун-т ДПС України, 2015. ‒ 271 с.  

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


5. Международная интеграция [Текст] : учеб. пособие / [О. Б. Чернега, А. А. Семенов, Л. Н. 

Самосенок и др.] ; под ред. : О. Б. Чернега ; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского, Каф. междунар. экономики. ‒ Донецк : Каштан, 2009. ‒ 349 с.  

6. Міжнародна інтеграція [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [І. В. Артьомов, В. Д. 

Бакуменко, О. М. Ващук та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України та ін. ‒ Ужгород : 

Ліра, 2009. ‒ 469 с.  

7. Міжнародна економіка [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів : [у 2 ч.] / [А. 

А. Мазаракі, Т. М. Мельник, Л. П. Кудирко та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2014 – Ч.2. ‒ 324 с. 

8. Світова та європейська інтеграція : навчальний посібник / за ред. Я. Малика, М. 

Мальського. ‒ Львів : ЛНУ, 2005. ‒ 540 с. 

9. Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф.  Міжнародні організації: Навчальний посібник. ‒ Вид. 2-

ге, перероб. і доп. ‒ К. : КНЕУ, 2001. ‒ 340 с. 

ДОПОМІЖНА 

1. Білорус О. Г. Глобалізація і безпека розвитку / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук'яненко, М. О. 

Гончаренко, В. А. Зленко, О. В. Зернецька, А. І. Кудряченко, Ю. М. Мацейко, В. Є. Новицький, 

Ю.М. Пахомов. ‒ К.: КНЕУ, 2001. ‒ 734 с. 

2. Влияние инноваций на уровень международной экономической интеграции [Текст] : 

монография / В. П. Божко [и др.] ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". 

‒ Харьков : ХАИ, 2015. ‒ 115 с.  

3. Липов В. В. Міжнародна економічна інтеграція. Практикум [Текст] / В. В. Липов ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. ‒ Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. ‒ 202 с.  

4. Лукашук, И. И. Глобализация, государство, право, XXI век [Текст] / И. И. Лукашук. ‒ М. 

: Спарк, 2000. ‒ 279 с. 

5. Мазаракі А. А. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі : монографія /  

А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник. ‒ К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. ‒ 286 с. 

6. Марченко, М. Н. Государство и право в условиях глобализации [Текст] / М. Н. 

Марченко. ‒ М., 2008. ‒ 400 с. 

7. Рєзніков В. В.     Організаційні та структурні складові механізму державного 

регулювання процесів економічної інтеграції міст України [Текст] : монографія / В. В. Рєзніков ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. ‒ Харків : ХНУ, 2014. ‒ 195 с.  

8. Столярчук Я. М. Глобальні асиметрії економічного розвитку: монографія / Я. М. 

Столярчук. ‒ К.: КНЕУ, 2009. ‒ 302 с. 

9. Шемятенков В. Г. Европейская интеграция : учебное пособие /  

В. Г. Шемятенков. ‒ М.: Международные отношения, 2003.- 400 с. 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Нормативно-правова база (закони, положення, статистичні данні) України. 

2. Джерела Інтернет. 
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1) Бакуменко Валерій Данилович, д.н.держ.упр., професор кафедри організації 

виробництва, бізнесу та менеджменту. 

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: (перерахувати дисципліни, які продовжують вивчення даного 

предмету)комунікації в публічному адмініструванні, корпоративне управління 

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

Вивчення матеріалу лекційного курсу дозволить майбутнім магістрам приймати активну 

участь в управлінні справами органів державної влади та місцевого самоврядування, в яких вони 

обійматимуть посади лінійних та функціональних керівників. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

1. Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, основ та 

технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами; 

2. Знати сучасні підходи до публічного управління та адміністрування  

3. Знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, що регулюють сферу 

публічного управління та адміністрування; 

4. Уміти визначати напрями розвитку систем на загальнодержавному, регіональному, 

місцевому та організаційному рівнях; 

5. Демонструвати вміння  взаємодіяти  з людьми та впливати на їх поведінку; 

6. Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та 

ефективного самоменеджменту; 

7. Уміти представляти органи публічного управління й організації, та презентувати для 

широкого загалу результати їх діяльності; 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 
Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань національної 

безпеки в межах своєї професійної компетенції, а також інструментарієм, методикою визначення 

пріоритетних напрямів впровадження електронного урядування та розвитку електронної 

демократії та набуття практичних вмінь і навичок щодо впровадження кращих вітчизняних та 

зарубіжних практик діяльності органів публічного управління та організацій. 

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців  

здатності готувати програмні документи щодо розвитку публічного урядування та 

адміністрування у складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та комплексного 

підходу, здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного управління та адміністрування 

на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм 

 

 
5) Організація навчання. 

 

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 

Методи та форми навчання Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. «Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів» 34 

Готувати програмні 

документи щодо 

розвитку 

Лекція Основи фінансового менеджменту 

на підприємстві 

Робота на лекції 3 

Практичне 

заняття 

Стратегічне планування у практиці 

публічного управління та 

адміністрування 

Заняття-дискусія 2 

mailto:VKralia2905@gmail.com


публічного 

урядування та 

адміністрування на 

основі принципів 

системного аналізу 

та комплексного 

підходу  

 

СРС Стратегічний синтез. Презентація 

результатів 

2 

Лекція Процес стратегічного планування Робота на лекції 3 

Практичне 

заняття 

Технологічні аспекти програмно-

цільового управління 

Семінар-дискусія 2 

СРС Стратегічний аналіз. 

 

Презентація 

результатів, 

поточна 

контрольна робота 

2 

Лекція Підходи та принципи програмно-

цільового управління 

Вибір та обґрунтування пріоритетів 

програмно-цільового управління 

Робота на лекції 3 

Практичне 

заняття 

Практичні аспекти 

адміністративного реформування у 

публічному управлінні 

Семінар-дискусія 2 

СРС Основні принципи формування 

публічних програм та проектів 

Врахування факторів успіху як 

критеріїв програмно-цільового 

проектування 

Презентація 

результатів 

2 

Лекція Сутність та призначення 

адміністративного реформування 

Врахування зарубіжного досвіду 

адміністративного реформування 

Робота на лекції 3 

Практичне 

заняття 

Методологічні та технологічні 

аспекти прийняття управлінських 

рішень 

Семінар-дискусія 2 

СРС Приклади застосування програмно-

цільових рішень  в Україні. 

Презентація 

результатів, 

поточна 

контрольна робота 

2 

Лекція Методологічні аспекти прийняття 

управлінських рішень 

Технологія прийняття 

управлінських рішень 

Робота на лекції 3 

СРС Поширені недоліки при розробленні 

публічних програм 

Презентація 

результатів 

2 

Змістовний модуль 2. Управління інноваціями в системі управління організацією 26 

Здійснювати 

ефективну 

комунікацію в 

сфері публічного 

управління та 

адміністрування на 

засадах соціальної 

відповідальності, 

Лекція Консалтинг та 

інформативно-

комунікаційна функція 

Робота на лекції 2 

Практичне 

заняття 

Комунікативні технології в 

публічному управління та 

адмініструванні 

Семінар-дискусія, рішення 

ситуаційних завдань 

2 

СРС Поширені комунікативні 

цілі. 

Комунікативні засоби. 

Презентація результатів 2 

Лекція Електронне урядування 

Надання адміністративних 

послуг 

Робота на лекції 2 

Практичне Практичні аспекти Семінар-дискусія 2 



правових та 

етичних норм  

заняття планування 

нормотворчості 

СРС Основні форми планування 

нормотворчості в Україні. 

Презентація результатів, 

поточна контрольна робота 

2 

Лекції Роль і місце планування 

нормотворчості 

Системне оновлення 

чинних і створення нових 

нормативно-правових баз 

Робота на лекції 2 

СРС Поширені методи аналізу в 

публічному управлінні та 

адмініструванні 

Презентація результатів 2 

Лекції Технології 

випереджаючого 

публічного управління на 

регіональному рівні 

Робота на лекції 2 

СРС Особливості 

прогнозування на 

регіональному рівні. 

Презентація результатів 2 

Лекції Формування програм 

підготовки публічних 

службовців 

Робота на лекції 2 

Практичне 

заняття 

Практичні аспекти 

розвитку технологій 

випереджаючого 

управління в Україні 

Визначення 

економічної 

ефективності 

інноваційних проектів 

2 

СРС Сутність та спосіб 

застосування діяльнісної 

парадигми. 

Презентація результатів, 

поточна контрольна робота 

2 

Загальна кількість годин 

з них аудиторні 

самостійні 

150 

60 

90 

Кількість балів 100 

Вид контролю іспит 

 

6) Політика курсу. 
Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література 

Рекомендована література 

1. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення: Навчальний посібник / В.Д. 

Бакуменко // - К. : ВПЦ АМУ, 2012. – 344 с. 

2. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник 

[у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2. Науково-прикладні аспекти.  - К. : ВПЦ АМУ, 2010. 

3. Бакуменко В. Д. Основи адміністративного менеджменту: [навчальний посібник] / 

В.Д. Бакуменко, В.І. Тимцуник.  - К.: НУБіПУ, 2013. – 148 с. 

4. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення: Навчальний посібник / В.Д. 

Бакуменко // - К. : ВПЦ АМУ, 2012. – 344 с. 



5. Бакуменко В. Д. Загальні та проблемно-орієнтовані підходи до прогнозування і пла-

нування у нормотворчій діяльності // Вісн. Держ. служби Украї¬ни. - 1999. - № 3. - С. 82-92. 

6. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник 

[у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади.  - К. : ВПЦ АМ.У, 2010.- 276 с. 
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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. 

5) Організація навчання. 

Система оцінювання 

Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. 30 



Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

«Психологічні властивості працівників та групова динаміка» 

Здатність мотивувати 

людей та рухатися до 

спільної мети, бути 

лідером. Здатність 

удосконалювати й 

розвивати професійний, 

інтелектуальний і 

культурний рівні. 

Здатність 

налагоджувати 

соціальну взаємодію, 

співробітництво, 

попереджати та 

розв’язувати конфлікти. 

Лекція 

Вступ до навчальної 

дисципліни «Психологія 

управління». 

Робота на лекції 2 

Самостійна 

робота студентів 

Категорії психології 

управління.  
Презентація 

результатів 
3 

Практичне 

заняття 

Ситуаційне завдання 

«Привила поведінки 

керівника-менеджера з 

колегами по роботі» 

Опрацювання 

завдання 
3 

Лекція 

Загально-психологічні та 

індивідуально-психологічні 

властивості особистості 

окремого працівника. 

Робота на лекції 2 

Самостійна 

робота студентів 

Сегмент індивідуально – 

психологічних (індивідних) 

властивостей, що закладені 

генетично, і, які репрезентує 

блок біопсихологічних 

властивостей особистості 

окремого працівника. Методи 

вивчення особистості 

окремого працівника 

Презентація 

результатів 
3 

Практичне 

заняття 

Ситуаційне завдання 

«Привила поведінки 

керівника-менеджера з 

підлеглими» 

Опрацювання 

завдання 
3 

Практичне 

заняття 

Ситуаційне завдання 

«Привила поведінки 

керівника-менеджера із 

заступниками» 

Опрацювання 

завдання 
3 

Лекція 

Психологічні феномени 

групової поведінки в системах 

колективної взаємодії. 

Робота на лекції 2 

Самостійна 

робота студентів 

Групова динаміка в системах 

колективної взаємодії. 

Методи вивчення колективів і 

груп 

Презентація 

результатів 
3 

Практичне 

заняття 

Ситуаційне завдання 

«Привила поведінки 

керівника-менеджера з 

«важкими» людьми різних 

типів 

Опрацювання 

завдання, поточна 

контрольна робота 

6 

Змістовний модуль 2. 

«Управлінські впливи» 
50 

Здатність генерувати 

нові ідеї й нестандартні 

підходи до їх реалізації 

Лекція 
Психологічні складові 

особистості керівника 
Робота на лекції 2 

Практичне Ситуаційне завдання Опрацювання 3 



Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

(креативність). 

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. 

заняття «Привила поведінки 

керівника-менеджера з 

керівником-менеджером 

розташованого вище 

структурного рівня, який 

відноситься до категорії 

«важких» босів 

завдання 

Самостійна 

робота студентів 

Методи вивчення колективів і 

груп. Психологічні типи 

керівників 

Презентація 

результатів 
3 

Лекція 

Психологія управлінських 

впливів та методи 

психологічного впливу в 

системах колективної 

взаємодії. 

Робота на лекції 2 

Практичне 

заняття 

Ситуаційне завдання «Відбір 

претендентів на заміщення 

керівної посади методом 

психогеометрії» 

Опрацювання 

завдання 
3 

Практичне 

заняття 

Ситуаційне завдання «Відбір 

претендента на заміщення 

керівної посади методом 

соціометрії». 

Опрацювання 

завдання 
3 

Самостійна 

робота студентів 

Методи вивчення особистості 

керівника. Методи 

психологічного впливу в 

системах колективної 

взаємодії.  

Презентація 

результатів 
3 

Лекції 

Проблеми управління та 

підприємництва в історії 

розвитку суспільства. 

Робота на лекції 2 

Практичне 

заняття 

Норми поведінки службовців, 

керівника. Етика та етикет у 

взаємовідносинах з клієнтами 

Опрацювання 

завдання, поточна 

контрольна робота 

6 

Самостійна 

робота студентів 

Корупційне середовище, 

відмінність культур і 

міжнародний бізнес. Система 

цінностей українського 

бізнесу 

Презентація 

результатів 
3 

   Іспит 40 

Загальна кількість годин 

з них: аудиторні 

самостійні 

120 

30 

90 
Кількість балів 100 

Вид контролю іспит 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо самостійної роботи студентів (СРС) 

проводяться викладачем згідно встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 



– виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

– повністю виконані (розкривають тему завдання); 

– не мають логічних і розрахункових помилок; 

– виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою». 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література. 

Базова 

1. Зуб, А. Т. Психология управления : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Т. Зуб. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 372 с.  

2. Кайлюк Є. М. Психологія управління : [Електрон. навч. посіб.] / Є. М. Кайлюк, Г. Г. 

Фесенко. – Харків: Харк. нац. акад. міськ. госп.-ва, 2012. – 202 с. – Режим доступу : 

http://eprints.kname.edu.ua/24396/1/%D0%9F%D1%83%204.1.12.pdf. 

3. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : [Електрон. навч. посіб.] / Л. Е. Орбан-

Лембрик. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. 

4. Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації: навчальний 

посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 142 с. 

5. Світлична В. В. Психологія управління і конфліктологія : [Електрон. опорн. конп. 

лекц./ В. В. Світлична. – Харків : ХІБСУБСНБУ, 2014. – 54 с. – Режим доступа : 

http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/126/1/ Psiholog%20i%20konfliktolog.pdf. 

6. Ходаківський Є.І. Психологія управління  / Є.І. Ходаківський. - Видавництво: ЦУЛ, 

2015. – 488 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/24396/1/%D0%9F%D1%83%204.1.12.pdf


7. Якубовська С. С. Психологія управління : [Електрон. навч. посіб.] / С. С. Якубовська 

. – Рівне : НУГВП, 2010. – 360 с. – Режим доступа : 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2402/1/718003%20zah.pdf.  

Допоміжна 
13. Архангельская М.Д. Бизнес-этикет, или игра по правилам / М.Д. Архангельская / –М.: 

Эксмо, 2007. – 192 с. 

14. Лесько О. Й. Етика ділових відносин: електронний навчальний посібник / О. Й. 

Лесько, М. Д. Прищак, О. Б. Залюбівська, Г. Г. Рузакова. [Електронний ресурс] : Режим 

доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/index.htm Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір № 44092 від 31.05.2012 року. 

15. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Перевод с англ.  / Мескон М.Х., Альберт М., 

Хедоури Ф.- М.: «Дело», 2015 - 702 с. 

16. Прищак М. Д. Ділове спілкування : навч. посібник. / Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., 

Слободянюк О. М.– Вінниця : ВНТУ, 2015. – 128 с.  

17. Ричард Т. Де Джордж. Деловая этика/ Ричард Т. Де Джордж; – М.: ИГ «Прогресс»; ИД 

«РИПОЛ КЛАССИК», 2003. – 736 с. – (пер. с англ. Р. И. Стопера). 

Інформаційні ресурси 

1. Нормативно-правова база (закони, положення, статистичні данні) України. 

2. Джерела Інтернет. 

3. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленко, пров. Короленко, 1. 

 
 

СИЛАБУС 

з дисципліни "Риторика"  

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) 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;  

http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/index.htm


– 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. 

5) Організація навчання.  

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 

Методи та форми навчання Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. Соціальне значення риторики 26 

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 

Лекція Вступ. Переконання як предмет 

риторики.  

Риторика та теорія мовлення 

Робота на 

лекції 

2 

Семінарське  

заняття 

Історія становлення теорії 

красномовства від міфологічного 

періоду до епохи Відродження 

Семінар-

дискусія 

2 

СРС Риторика як мистецтво, наука і 

навчальна дисципліна 

Презентація 

результатів 

4 

Лекція Основні етапи розвитку риторики Робота на 

лекції 

2 

Семінарське 

заняття 

Українські традиції теорії 

красномовства 

Семінар-

дискусія 

2 

СРС Концептуальні основи управління 

інноваційним розвитком 

Поточна 

контрольна 

робота 

4 

Лекція Роди і види красномовства. 

Риторика і стиль 

Робота на 

лекції 

2 

Семінарське 

заняття 

Інформаційне забезпечення в 

риториці 

Семінар-

дискусія 

2 

СРС Збирання необхідного матеріалу Презентація 

результатів 

6 



Змістовний модуль 2. Промова як публічний виступ 74 

Використовувати 

інформаційні 

технології для 

пошуку, 

оброблення, 

аналізу та 

використання 

необхідної 

інформації; 

адаптувати і 

генерувати ідеї у 

новій ситуації; 

цінувати та 

поважати 

різноманітність та 

мультикультурніст

ь; діяти на основі 

етичних 

міркувань; 

взаємодіяти та 

вести діалог з 

будь-якою 

аудиторією; вести 

суперечки; 

формувати та 

демонструвати 

лідерські якості й 

поведінкові 

навички. 

Лекція Інвенція Робота на 

лекції 

2 

Семінарське 

заняття 

Практикум з планування задуму 

промови 

Семінар-

дискусія, 

рішення 

ситуаційних 

завдань 

4 

СРС Практикум з планування задуму 

промови та підготовка матеріалу 

Презентація 

результатів 

6 

Лекція Диспозиція Робота на 

лекції 

2 

Семінарське 

заняття 

Виголошення промови Семінар-

дискусія. 

Тренування  

4 

СРС Стилістична довершеність 

(варіативності) промови 

Презентація 

результатів,  

6 

Лекції Елокуція (елоквенція). Тропи та 

фігури мови 

Робота на 

лекції 
2 

Семінарське 

заняття 

Розмітка тексту та читання 

промови за знаками партитури 

Семінар-

дискусія 

4 

СРС Складові та принципи підготовки 

промови 

Презентація 

результатів 

6 

Лекції Техніка виразного мовлення Робота на 

лекції 

2 

Семінарське 

заняття 

Культура оратора та невербальні 

засоби спілкування 

Семінар-

дискусія 

2 

СРС Техніка виразного мовлення Презентація 

результатів 

6 

Лекції Акція Робота на 

лекції 

2 

Семінарське 

заняття 

Проведення «Оксфордських» 

дебатів 

Дебати 2 

СРС Культура оратора та невербальні 

засоби спілкування 

Презентація 

результатів, 

поточна 

контрольна 

робота 

6 

Лекції Робота промовця з технічними 

засобами 

Робота на 

лекції 

2 

Семінарське 

заняття 

Робота з технічними засобами 

(відео- та аудіоапаратурою) 

Семінар-

дискусія 

2 

СРС Робота промовця з технічними 

засобами 

Практикум 4 

Лекції Принципи ведення словесної 

суперечки. Чорна риторика 

Робота на 

лекції 

2 

Семінарське 

заняття 

Прийоми протидії словесній 

маніпуляції 

Семінар-

дискусія 

2 

СРС Принципи протидії словесній 

маніпуляції 

Презентація 

результатів 

6 

Загальна кількість годин 90 Кількість 100 



з них аудиторні 

самостійні 

20 

70 
балів 

Вид контролю залік 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо СРС проводяться викладачем згідно 

встановленого графіку. 

Завдання СРС вважаються виконаними, якщо: 

- виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

- повністю виконані (розкривають тему завдання); 

- не мають логічних помилок; 

- виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання однієї із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов’язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов’язаний відвідувати усі заняття відповідно до встановленого розкладу, не 

запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу надати 

відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література 

Базова 

1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика: Навч. пос. – Львів, 2001. 

2. Азбука делового общения. Встречи. Переговоры. – М., 1991. 

3. Античные риторики. – М., 1978. 

4. Апресян Г.З. Ораторское искусство. – М., 1978. 

5. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990. 



6. Бронікова С.А., Кудрявцева З.Ф., Плотницька І.М. Ділове спілкування: риторика та 

ораторське мистецтво в державному управлінні. — К., 2010. 

7. Вандишев В.М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч. посібник. – К., 2003. 

8. Гурвич С.С., Погоріло В.Ф., Герман М.А. Основи риторики. – К., 1988. 

9. Колотілова Н.А., Сагач Г.М. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації. — К., 

2003. 

10. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посібник. – К., 2003. 

11. Олійник О.Б. Сучасна ділова риторика. — К., 2010. 

12. Сагач Г.М. Риторика. – К., 2000. 

ДОПОМІЖНА 

1. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика. – М., Воронеж, 2002. 

2. Бельчиков Ю.А. Говори ясно и просто. – М., 1980. 

3. Беркли-Ален М. Забытое искусство слушать. – С.-Петербург, 1997. 

4. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. – М., 1993. 

5. Горелов И.Н. Умеете ли вы общаться. – М., 1991. 

6. Дерябо С., Ясвин Б. Гроссмейстер общения. – Луганськ, 1998. 

7. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. - М., 1990. 

8. Иванова С.Ф. Специфика публичной речи. – М., 1978. 

9. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. - 

М., 1989. 

10. Корнилова Е.Н. Риторика - искусство убеждать. - М., 1998. 

11. Кони А.Ф. Советы лекторам. Искусство речи на суде // Избр. соч. в 2 т. – М., 1959. 

12. Кушнер М. Умение выступать на публике для „чайников”: Пер. с англ.. – М., 2006. 

13. Лабунская В.А. Невербальное общение: соціально-перцептивный поход. – Ростов н/Д, 1986. 

14. Леви В. Искусство быть другим. – М., 1986. 

15. Лезер Ф. Тренировка памяти. – М., 1979. 

16. Леммерман X. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями. – М., 1997. 

17. Мовчан П. Ключ розуміння. – К., 1990. 

18. Пиз А. Язык жестов. Что могут расказать о характере и мыслях человека его жесты. – 

Воронеж, 1992. 

19. Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1989. 

20. Шейнов В.П. Искусство убеждать. – М., 2001. 

21. Шепель В.П. Секреты личного общения. – М., 1994. 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
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2. 2. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських, 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. 
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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.  

 

5) Організація навчання. 

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 
Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. 

«Теоретичні та методологічні основи антикризового управління» 
32 

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 

Лекція 
Кризи. Класифікація кризових 

явищ 
Робота на лекції 1 

Самостійна 

робота студентів 

Причини виникнення та можливі 

наслідки криз 

Презентація 

результатів 
3 

Практична робота 

Сутність і причини виникнення 

кризової ситуації. Кейс «Нехай 

кризи бояться вас!» 

Дискусія 2 

Лекція 
Кризи в розвитку економіки та 

організації 
Робота на лекції 1 

Самостійна 

робота студентів 

 Сутність, стратегічні цілі і 

завдання антикризового 

управління 

Презентація 

результатів 
3 

Практична робота 
Об'єктивний метод визначення 

ймовірності 

Вирішення 

практичних завдань 
2 

Лекція 
Можливості та проблематика 

антикризового управління 
Робота на лекції 1 

Практична робота Управління ризиком 
Вирішення 

практичних завдань 
2 

Практична робота 
Визначення чутливості 

інвестиційних проектів 

Вирішення 

практичних завдань, 

модульний контроль 

3 

ІНДЗ Реферат за обраною темою Презентація  15 

Змістовний модуль 2. 

«Механізм та інструментарій антикризового управління» 
40 

Лекція 
 Механізм державного 

антикризового регулювання 
Робота на лекції 1 

Самостійна 

робота студентів 

Механізм здійснення державної 

влади і кризи системи управління. 

Презентація 

результатів 
3 



Професійні 

компетенції 
Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

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. 

Практична робота 
Оцінка ефективності 

інвестиційного проекту (NPV) 

Вирішення 

практичних завдань 
2 

Лекція 
Кризи в системі публічного 

управління 
Робота на лекції 1 

Самостійна 

робота студентів 
Системна криза публічного 

управління. 

Профілактика та можливості 

подолання кризових явищ у сфері 

публічного управління. 

Презентація 

результатів 
3 

Практична 

робота 

Визначення ризику статистичним 

методом 

Вирішення 

практичних завдань 
2 

Лекція Методи аналізу кризових явищ  
Робота на лекції 1 

Самостійна 

робота студентів 
Методи моделювання діагностики 

кризових явищ і процесів 

Презентація 

результатів 
3 

Практична 

робота 
Оцінка ефективності діяльності 

колективів в антикризовому 

управлінні 

Розв’язання задач, 

поточна контрольна 

робота 

2 

Лекція Методи та організація 

моніторингу в антикризовому 

управлінні 

Робота на лекції 1 

Самостійна 

робота студентів 

Контролінг в антикризовому  

управлінні 

Презентація 

результатів 
2 

Практична 

робота 
Банкрутство як метод 

антикризового управління 

Вирішення 

практичних завдань 
2 

Практична 

робота 
Санація підприємства: зміст та 

необхідність проведення 

Вирішення 

практичних завдань 
2 

Лекція  Основні фактори антикризового 

управління  
Робота на лекції 1 

Самостійна 

робота студентів 

Інноваційна стратегія 

антикризового розвитку. Роль 

людського фактору в 

антикризовому управлінні 

Презентація 

результатів 
2 

Практична 

робота 
Ліквідація чи організація 

підприємства 

Вирішення 

практичних завдань 
2 

Практична 

робота 
Управління підприємством в 

кризовій ситуації 

Розв’язання задач, 

поточна контрольна 

робота 
3 

Лекція 
Технології здійснення 

антикризового управління 
Робота на лекції 1 

Самостійна 

робота студентів 

Схема розробки та прийняття 

управлінських рішень у кризовій 

ситуації. 

Антикризова програма та 

антикризова стратегія 

підприємства. 

Презентація 

результатів 
2 

Семінарське 

заняття 

Розробка комплексу антикризових 

заходів на підставі аналізу та 
Семінар-дискусія  2 



Професійні 

компетенції 
Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

оцінки ситуації, що склалася на 

підприємстві (кейс) 
 Заліковий тест  20 

Загальна кількість годин 

з них: аудиторні 

самостійні 

90 

30 

60 
Кількість балів 100 

Вид контролю залік 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо самостійної роботи студентів (СРС) 

проводяться викладачем згідно встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

– виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

– повністю виконані (розкривають тему завдання); 

– не мають логічних і розрахункових помилок; 

– виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою». 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література. 

Базова 

1. Господарський кодекс України. – Х.: Одісей, 2003. – 248 с. 

2. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI – 



Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

3. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року 

№ 3659-XII – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

4. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII – 

Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

5. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 

1996 року № 448/96-ВР – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

6. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року № 2210-III – 

Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

7. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 

фонди)» від 15 березня 2001 року № 2299-III – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

8. Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21 вересня 2006 року 

№ 185-V – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

9. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-III – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

10. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 року № 3528-IV – 

Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

11. Антикризове управління: навчальний посібник / Б. Г. Шелегеда, О. М. Шарнопольська, М. В. 

Румянцев. – : ТОВ «ВРА «Епіцентр», 2013. – 252 с. 

12. Бєлай С. В. Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: 

теорія, методологія, практика: монографія / С.В. Бєлай. – Х. : Вид-во НАНГУ, 2015. – 349 с. 

13. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: навч. посібник [для студ. вищ. навч. 

закл.] / В. О.Василенко. – К.: ЦУЛ. – 2013. – 504 с. 

14. Винокурова О.І. Роль бізнес-планування в антикризовому управлінні підприємств / О.І. Винокурова 

// На-уковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – К.: НАСОА, 2014. – No 

3(42). – С. 54–61 

15. Дмитренко А. І. Стратегії антикризової діяльності промислових підприємств / А.І. Дмитренко // 

Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. – № 4 (20). – С. 49–53. 

16. Економічна криза в Україні: наслідки та ефективність антикризової політики [Електронний ресурс] / 

[О. Пасхавець, Л. Верховодова, К. Агеєва, Д. Згортюк] // Інформаційний бюлетень Центру 

економічного розвитку – 2009. – Режим доступу: http://www.c-e-d.img/pdf/InformBul.pgf. 

17. Іванюта П. В., Лугівська О. П. Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник. – К.: 

ЦУЛ, 2013. – 320 с. 

18. Коваленко, О. В. Антикризове управління: теорія, методологія та механізми реалізації [Текст] : 

монографія / О. В. Коваленко; Запоріз. держ. інж. акад. -Запоріжжя : ЗДІА, 2011. -466 с. 

19. Кульчій І.О. Антикризове управління: навчальний посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 120 с. 

20. Линник, О. І. Антикризове управління на вітчизняних та закордонних підприємствах: теорія, 

діагностика кризового стану, соціально-економічні аспекти управління[Текст] : монографія / О. І. 

Линник, Р. Ф. Смоловик, І. А. Юр'єва ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". -Х. : Підручник НТУ 

"ХПІ", 2013. -543 с. 

21. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та 

практичний інструментарій / Л. О. Лігоненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 580 с. 

22. Раєвнєва О. В. Моделювання антикризового управління регіоном / О. В. Раєвнєва. – Харків: вид. 

ХНЕУ. – 2014. – 300 с. 

23. Редькін Д. Концептуальні основи антикризового управління / Електронний ресурс: 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/8.1/284.pdf 

Додаткова література: 

1. Погорелов Ю. С. Модель вибору стратегії розвитку як складник загальної моделі розвитку 

підприємства / Ю. С. Погорелов // Економіка. Менеджмент.  Підприємництво: зб. наук. праць. – 

2010. – № 22 (II). – С. 84–90. 

2. Семенов А. Г. Особливості вибору та розробки стратегії на підприємстві / А.Г. Семенов // Держава 

та регіони, 2006. – № 4 . – С. 320–323. 



3. Сомов Д. Розвиток методологічного інструментарію забезпечення процесу формування стратегії 

організації / Д. Сомов // Схід. – 2010. – № 1 (101). – С. 16–19. 

4. Сторчак Н. О. Місце антикризового управління в економічній стратегії фірми / Н.О. Сторчак // 

Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. – № 3 (19). – С. 59–63.  

5. Тимошенко О. В. Антикризове управління як передумова підвищення ефективності діяльності 

підприємства / О. В. Тимошенко, О. Ю. Буцька, Ф. Х. Сафарі // Економічний аналіз. – 2016. –Т. 23, 

№ 2. – С.187-192. 

6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Електронний ресурс] 

: закон України від 22.12.2011 р. № 4212-VI.– Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4212-17 

7. Дашко Л.О. Аналіз оцінки банкрутства на прикладі українських підприємств [Електронний ресурс] / 

Л. О. Дашко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №5. – Режим доступу : 

http://global-national.in.ua/archive/5-2015/221.pdf 

8. Подольська В. О. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / В.О. Подольська, О. В. Яріш. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2007. – 488 с.Шапуров О. О. Сутність, завдання та принципи антикризового 

управління / О. О. Шапуров // Держава та регіони. – 2009. – №1  – С. 228–232. 

9. Хандій О.О. Антикризові інструменти управління підприємством: практичні аспекти реалізації / 

О. О. Хандій // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 4. – С. 18-24. 

10. Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством:  [навч. посіб.] / А. М.Штангрет,  О. І. 

Копилюк. – К. : Знання, 2007. – 335 с. 

Інформаційні ресурси 
18. Нормативно-правова база (закони, положення, статистичні данні) України. 

19. Джерела Інтернет. 

20. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленко, пр. Короленко, 1. 
21. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/  

22. ▪ Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/  

23. ▪ Державна фіскальна служба України http://www.sta.gov.ua/  

24. ▪ Державна митна служба України http://www.сustoms.gov.ua/  

25. ▪ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку http://www.ssmsc.gov.ua/  

26. ▪ Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/  

27. ▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/  

28. ▪ Налоги и бухгалтерский учет: www.basa.tav.kharkov.ua/  

 

 

 

 

СИЛАБУС 

з дисципліни «Міжнародний менеджмент» 

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) 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. 

 

5) Організація навчання. 

Система оцінювання 

Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. 

«Теоретичні основи міжнародного менеджменту» 
50 

Здатність володіти 

навичками виділяти та 

аналізувати культурний 

контекст міжнародного 

менеджменту, робити 

виміри впливу ділової 

культури Україні на 

функціонування 

відділень міжнародних 

корпорацій 

Лекція 
Суть і характерні риси 

міжнародного менеджменту 
Робота на лекції 3 

Самостійна робота 

студентів 

Особливості аналізу зовнішнього 

середовища в умовах України. 

Презентація 

результатів 
4 

Лекція 
Середовище міжнародного 

менеджменту 
Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Міжнародний бізнес, його суть, 

розвиток і сучасні особливості 
Дискусія 4 

Самостійна робота 

студентів 

Глобальний менеджмент і 

природне середовище. 

Презентація 

результатів 
2 

Лекція 
Стратегічне планування в 

міжнародних корпораціях 
Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Система міжнародного 

менеджменту і його середовище 

Дискусія, поточна 

контрольна робота 
4 

Самостійна робота 

студентів 

Основні моделі управління 

персоналом у світовому 

менеджменті 

Презентація 

результатів 
3 

Лекція 
Прийняття рішень у міжнародних 

корпораціях 
Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Прийняття рішень у міжнародних 

корпораціях 

Рішення ситуаційних 

завдань 
4 

Самостійна робота 

студентів 

Планування реалізації стратегії в 

міжнародному менеджменті. 

Презентація 

результатів 
2 



Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Лекція 
Організаційний розвиток 

міжнародних корпорацій 
Робота на лекції 3 

Самостійна робота 

студентів 

Вимірювання виконання. Системи 

обліку країн світу. 

Презентація 

результатів 
2 

Лекція 
Управління людськми ресурсами 

в міжнародних корпораціях 
Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Управління людськими 

ресурсами в міжнародному 

бізнесі 

Дискусія, поточна 

контрольна робота 
4 

Самостійна робота 

студентів 

Інтегровані структури 

міжнародного бізнесу. Вплив 

міжнародних стратегічних 

альянсів. Особливості організації 

міжнародних операцій в Україні. 

Презентація 

результатів 
3 

Змістовний модуль 2. 

«Ключові проблеми міжнародного менеджменту» 
50 

Здатність 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 

Лекція 
Контроль і звітність міжнародних 

корпорацій 
Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Торговельні операції 

міжнародних корпорацій 

Рішення ситуаційних 

завдань 
4 

Самостійна робота 

студентів 

Керування і комунікації в 

міжнародних корпораціях 

Презентація 

результатів 
4 

Лекція 
Технологічна політика 

міжнародних корпорацій 
Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Міжнародний фінансовий 

менеджмент 
Семінар-дискусія 4 

Самостійна робота 

студентів 

Торговельні операції 

міжнародних корпорацій 

Презентація 

результатів 
2 

Лекції 
Фінансовий менеджмент 

міжнародних корпорацій 
Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Стратегія і планування в 

міжнародному менеджменті 

Дискусія, поточна 

контрольна робота 
4 

Самостійна робота 

студентів 

Інвестиційні операції 

міжнародних корпорацій 

Презентація 

результатів 
3 

Лекції 
Торговельні операції 

міжнародних корпорацій 
Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Організаційний розвиток 

міжнародних корпорацій 
Семінар-дискусія 4 

Самостійна робота 

студентів 

Етика і соціальна відповідальність 

міжнародних корпорацій 

Презентація 

результатів 
3 

Лекції 
Становлення глобального 

менеджменту 
Робота на лекції 3 

Семінарське 

заняття 

Комунікації в міжнародному 

бізнесі 

Дискусія, поточна 

контрольна робота 
4 

Самостійна робота 

студентів 
Робота в корпораціях 

Презентація 

результатів 
3 

Загальна кількість годин 

з них: аудиторні 

самостійні 

90 

20 

70 
Кількість балів 100 

Вид контролю залік 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо самостійної роботи студентів (СРС) 

проводяться викладачем згідно встановленого графіку. 



Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

– виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

– повністю виконані (розкривають тему завдання); 

– не мають логічних і розрахункових помилок; 

– виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою». 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література. 

Базова 

1. Білик Р. С. Міжнародний менеджмент : навч. посібн. / Р.С. Білик, Р. Р. Білик. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 320 с. 

2. Лисица Н. М. Международный маркетинг : учебн. пособ. / Н. М. Лисица, В. Д. Рогожин, В. В. 

Юрченко. – Х. : Изд. дом "ИНЖЭК", 2004. – 176 с. 

3. Международный менеджмент : учебник для вузов / под ред. С. Э. Пивоварова, Д. И. Баркана, Л. 

С. Тарасевича и др. – СПб : Изд. "Питер", 2000. – 624 с. 

4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / за ред. О. А. Кириченко. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 518 с. 

5. Менеджмент и маркетинг бизнеса в международных компаниях. – М. : Финансы и статистика, 

2001. – 384 с.55 

6. Міжнародний бізнес: теорія і практика : монографія / Н. М. Лисиця, Я. О. Полякова, Л. В. 

Базалієва та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 140 с. 

7. Міжнародний менеджмент : навч. посібн. / І. О. Піддубний, І. Е. Астахова, Л. М. Бондаренко та 

ін. / за редакцією проф. І. О. Піддубного. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. – 252 с. 



8. Міжнародний менеджмент : навч. посібн. / П. І. Юхименко, Л. П. Гацька, М. В. Півторак та ін. – 

К. : Центр учбової літератури, 2011. – 488 с. 

9. Спивак В. А. Корпоративная культура / В. А. Спивак. – СПб : Питер, 2001. – 352 с. 

10. Уткин Э. А. Этика бизнеса : учебник для вузов / Э. А. Уткин. – М. : Изд. "Зерцало", 2000. – 256 

с. 

Допоміжна 

1. Алексеев И. С. Внешнеэкономическая деятельность / И. С. Алексеев. – М. : Дашков и К˚, 2009. – 

304 с. 

2. Баринов В. А. Внешнеэкономическая деятельность / В. А. Баринов. – М. : Форум, 2009. – 192 с. 

3. Бестужева С. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посібн. / С. В. Бестужева. – Х. : Вид. 

ХНЕУ, 2009. – 384 с. 

3. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О. П. Гребельник. – 

вид. 3-тє перероб. та допов. – Центр навч. літ., 2008. – 432 с. 

4. Георгіаді Н. Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи і прикладні аспекти 

: навч.-метод. посібн. / Н. Г. Георгіаді. – Львів. : Інтелект-Захід, 2006. – 260 с. 

5. Державне управління і менеджмент : навчальний посібник у таблицях і схемах / Г. С. Одінцова, 

Г. І. Мостовий, О. Ю. Амосов та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Г. С. Одінцової. – Х. : 

ХарРІУАДУ, 2002. – 492 с. 

6. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посібн. / кол. авт. В. В. Козик, Л. А. Панкова, 

Я. С. Карп'як та ін. – К., 2004. – 608 с. 

7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посібн. / М. І. Дідківський. – К. : Знання, 

2006. – 462 с. 

8. Липов В. В. Міжнародна економіка: структурно-цивілізаційні основи розвитку : навч. посібн. / 

В. В. Липов. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. – 208 с. 56 

9. Макогон Ю. В. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, управління, прогнозування : 

підручник. – Донецьк : Альфа-прес, 2004. – 344 с. 

10. Моделирование экономической динамики : учебное пособие / Клебанова Т. С., Дубровина Н. 

А., Полякова О. Ю та ін. – 2-е изд., стереотип. – Х. : Изд. дом "ИНЖЭК", 2005. – 244 с. 

11. Овчинников Г. П. Международная экономика : учебн. Пособие / Г. П Овчинников. – СПб : 

Изд-во Михайлова В. А. ; Изд. "Подиус", 1998. – 620 с. 

12. Пазуха М. Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення) / М. Д. Пазуха. – К. : 

Центр навч. літ-ри, 2008. – 230 с. 

13. Резнікова Т. О. Міжнародні фінанси : навчальний посібник для студентів спеціальностей 

8.050103, 8.050206 усіх форм навчання / Т. О. Резнікова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 232 с. 

14. Ростовский Ю. М. Внешнеэкономическая деятельность / Ю. М. Ростовский, В. Ю. Гречков. – 

М. : Магистр, 2008 – 592 с. 

15. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : підручник / Л. В. 

Руденко. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – К. : Центр навч. літ-ри, 2007. – 632 с. 

16. Смитиенко Б. М. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / Б. М. Смитиенко, В. К. 

Поспелов. – 6-е изд. – М. : Асаdеmia, 2009. – 304 с. 

17. Сміяна Л. С. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності / Л. С. Сміяна. – К. : КНТ, 2008. 

– 416 с. 

18. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства : монографія / за заг. ред. д-ра екон. 

наук, професора Іванова Ю. Б., д-ра екон. наук, професора Тищенко О. М. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 

2006. – 384 с. 

19. Управління конкурентоспроможністю підприємства : підручник / Ю. Б. Іванов, М. О. Кизим, 

О. М. Тищенко та ін. –Х. : ВД "ІНЖЕК", 2010. – 320 с. 

20. Хейвуд Дж. Брайан, Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ / Дж. Брайан Хейвуд ; 

пер. с англ. – М. : Изд. Дом "Вильямс", 2002. – 176 с. 

21. Grosse R. International Business and Government Relations in the 21st Century / R. Grosse. – 

Cambridge : Cambridge Academ, 2005. – 542 p. 

22. Dunning J. The Globalization of Business / J. Dunning. – London : Routledge, 1993. – 342 p. 



23. Homans J. Elementary and Industrial Behavior / J. Homans // Contemporary Sociological Theory – 

Englewood Cliffs, New Jersey : Rentice Hall, 1996. – P. 289–318. 

24. Mastering Globalization Business. – London : Financial Times ; 

Pitman Publishing, 1999. – 367 p. 

25. Parker B. Globalization and Business Practice: Managing Across Boundaries / B. Parker. – London : 

SAGE Publications Ltd, 1998. – 655 p. 

Інформаційні ресурси 

1. Нормативно-правова база (закони, положення, статистичні данні) України. 

2. Джерела Інтернет. 

3. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленко, пров. Короленко, 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС 

з дисципліни «Психологія 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) 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. 

5) Організація навчання. 

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 
Методи та форми навчання 

Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 



Професійні 

компетенції 
Методи та форми навчання 

Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. 

«Психологічні властивості працівників та групова динаміка» 
30 

Здатність 

мотивувати людей 

та рухатися до 

спільної мети, бути 

лідером. Здатність 

удосконалювати й 

розвивати 

професійний, 

інтелектуальний і 

культурний рівні. 

Здатність 

налагоджувати 

соціальну 

взаємодію, 

співробітництво, 

попереджати та 

розв’язувати 

конфлікти. 

Лекція 
Вступ до навчальної дисципліни 

«Психологія управління». 
Робота на лекції 2 

Самостійна 

робота студентів 
Категорії психології управління.  Презентація 

результатів 
3 

Практичне 

заняття 

Ситуаційне завдання «Привила 

поведінки керівника-менеджера з 

колегами по роботі» 

Опрацювання 

завдання 
3 

Лекція 

Загально-психологічні та 

індивідуально-психологічні 

властивості особистості окремого 

працівника. 

Робота на лекції 2 

Самостійна 

робота студентів 

Сегмент індивідуально – 

психологічних (індивідних) 

властивостей, що закладені 

генетично, і, які репрезентує блок 

біопсихологічних властивостей 

особистості окремого працівника. 

Методи вивчення особистості 

окремого працівника 

Презентація 

результатів 
3 

Практичне 

заняття 

Ситуаційне завдання «Привила 

поведінки керівника-менеджера з 

підлеглими» 

Опрацювання 

завдання 
3 

Практичне 

заняття 

Ситуаційне завдання «Привила 

поведінки керівника-менеджера із 

заступниками» 

Опрацювання 

завдання 
3 

Лекція 

Психологічні феномени групової 

поведінки в системах колективної 

взаємодії. 

Робота на лекції 2 

Самостійна 

робота студентів 

Групова динаміка в системах 

колективної взаємодії. Методи 

вивчення колективів і груп 

Презентація 

результатів 
3 

Практичне 

заняття 

Ситуаційне завдання «Привила 

поведінки керівника-менеджера з 

«важкими» людьми різних типів 

Опрацювання 

завдання, поточна 

контрольна робота 

6 

Змістовний модуль 2. 

«Управлінські впливи» 
30 

Здатність 

генерувати нові ідеї 

й нестандартні 

підходи до їх 

реалізації 

(креативність). 

Здатність 

управляти 

різнобічною 

комунікацією. 

Лекція 
Психологічні складові 

особистості керівника 
Робота на лекції 2 

Практичне 

заняття 

Ситуаційне завдання «Привила 

поведінки керівника-менеджера з 

керівником-менеджером 

розташованого вище 

структурного рівня, який 

відноситься до категорії «важких» 

босів 

Опрацювання 

завдання 
3 

Самостійна 

робота студентів 
Методи вивчення колективів і Презентація 

результатів 
3 



Професійні 

компетенції 
Методи та форми навчання 

Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Здатність до 

раціональної 

критики та 

самокритики, 

конструктивної 

реакції на 

зауваження. . 

Здатність 

представляти 

органи публічного 

управління та 

налагоджувати 

ефективні 

комунікації. 

груп. Психологічні типи 

керівників 

Лекція 

Психологія управлінських впливів 

та методи психологічного впливу 

в системах колективної взаємодії. 

Робота на лекції 2 

Практичне 

заняття 

Ситуаційне завдання «Відбір 

претендентів на заміщення 

керівної посади методом 

психогеометрії» 

Опрацювання 

завдання 
3 

Практичне 

заняття 

Ситуаційне завдання «Відбір 

претендента на заміщення 

керівної посади методом 

соціометрії». 

Опрацювання 

завдання 
3 

Самостійна 

робота студентів 

Методи вивчення особистості 

керівника. Методи 

психологічного впливу в системах 

колективної взаємодії.  

Презентація 

результатів 
3 

Лекції 

Психологія професійної 

діяльності керівника-менеджера в 

екстремальних ситуаціях. 

Робота на лекції 2 

Практичне 

заняття 

Ситуаційне завдання 

«Самотестування на предмет 

встановлення придатності до 

підприємницької діяльності» 

Опрацювання 

завдання, поточна 

контрольна робота 

6 

Самостійна 

робота студентів 

Соціально-психологічна служба в 

системах колективної взаємодії: 

завдання, функції і структура. 

Подолання психологічних 

бар’єрів у ході впровадження 

інновацій 

Презентація 

результатів 
3 

   Іспит 40 

Загальна кількість годин 

з них: аудиторні 

самостійні 

120 

30 

90 
Кількість балів 100 

Вид контролю іспит 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо самостійної роботи студентів (СРС) 

проводяться викладачем згідно встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

– виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

– повністю виконані (розкривають тему завдання); 

– не мають логічних і розрахункових помилок; 

– виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 



Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою». 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література. 

Базова 

8. Зуб, А. Т. Психология управления : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Т. Зуб. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 372 с.  

9. Кайлюк Є. М. Психологія управління : [Електрон. навч. посіб.] / Є. М. Кайлюк, Г. Г. 

Фесенко. – Харків: Харк. нац. акад. міськ. госп.-ва, 2012. – 202 с. – Режим доступу : 

http://eprints.kname.edu.ua/24396/1/%D0%9F%D1%83%204.1.12.pdf. 

10. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : [Електрон. навч. посіб.] / Л. Е. Орбан-

Лембрик. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. 

11. Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації: навчальний 

посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 142 с. 

12. Світлична В. В. Психологія управління і конфліктологія : [Електрон. опорн. конп. 

лекц./ В. В. Світлична. – Харків : ХІБСУБСНБУ, 2014. – 54 с. – Режим доступа : 

http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/126/1/ Psiholog%20i%20konfliktolog.pdf. 

13. Ходаківський Є.І. Психологія управління  / Є.І. Ходаківський. - Видавництво: ЦУЛ, 

2015. – 488 с. 

14. Якубовська С. С. Психологія управління : [Електрон. навч. посіб.] / С. С. Якубовська 

. – Рівне : НУГВП, 2010. – 360 с. – Режим доступа : 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2402/1/718003%20zah.pdf.  

Допоміжна 
18. Лесько О. Й. Етика ділових відносин: електронний навчальний посібник / О. Й. 

Лесько, М. Д. Прищак, О. Б. Залюбівська, Г. Г. Рузакова. [Електронний ресурс] : Режим 

доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/index.htm Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір № 44092 від 31.05.2012 року. 

19. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Перевод с англ.  / Мескон М.Х., Альберт М., 

http://eprints.kname.edu.ua/24396/1/%D0%9F%D1%83%204.1.12.pdf
http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/index.htm


Хедоури Ф.- М.: «Дело», 2015 - 702 с. 

20. Прищак М. Д. Ділове спілкування : навч. посібник. / Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., 

Слободянюк О. М.– Вінниця : ВНТУ, 2015. – 128 с.  

Інформаційні ресурси 

1. Нормативно-правова база (закони, положення, статистичні данні) України. 

2. Джерела Інтернет. 

3. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленко, пров. Короленко, 1. 

 
 

 

СИЛАБУС 

з дисципліни «Ризик-менеджмент» 

на отримання ступеню вищої освіти «магістр» 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», «Антикризове кправлння». 

3) Коротка анотація дисципліни. 

Навчальна дисципліна «Ризик-менеджмент» буде корисна майбутнім висококваліфікованим 

фахівцям для набуття знань, що дозволять їм ефективно ознайомитись з  цілісною за своїм 

змістом та логічною за послідовністю подання моделлю організації ризик-

менеджменту на організаційному рівні. З’ясувати  місце та роль підсистеми ризик-менеджменту 

в системі стратегічного та оперативного управління, а також розглянути її зміст та особливості 

функціонування на різних етапах життєвого циклу організації. 

Сьогодні проблематика управління ризиками все далі частіше перестає розглядатися на рівні 

вузькопрофільного напряму професійної діяльності менеджера та стає об’єктом безпосередньої 

уваги суб’єктів управлінської діяльності незалежно від рівня їх організаційної ієрархії. Така 

значущість ризик-менеджменту у межах загальної системи управління організацією пов’язана з 

докорінною зміною акцентів у визначенні об’єктів управлінського впливу, адже сприйняття 

феномену ризику, виключно через призму негативних наслідків його розвитку, не лише 

викривлює зміст відповідної категорії, а й стає причиною втрати конкурентних переваг 

організацією. 

 Висока імовірність виникнення і розвитку кризи в процесі діяльності будь-якого 

підприємства зумовлює необхідність здійснення спеціалізованого ризик-менеджменту, який 

спрямоване на мінімізацію впливу ризику та  подолання кризових явищ, базуючись на 

системному, ситуаційному та процесному підходах. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

знати: 



· спеціалізований понятійно-категорійний апарат щодо обґрунтування управлінських рішень 

та оцінювання ризиків, набутий у процесі навчання та професійної діяльності на рівні новітніх 

досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в 

контексті дослідницької роботи; 

· основні принципи та підходи до обґрунтування управлінських рішень на основі 

використання сучасних економіко-математичних методів моделювання і оцінювання ризиків в 

різних умовах функціонування (визначеність, невизначеність, ризик). 

вміти: 

· приймати управлінські рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів до прогнозування і оцінювання основних ризиків, що впливають на 

результат підприємницької діяльності; 

· розв’язувати складні задачі і проблеми управління на основі обґрунтованого вибору 

економіко-математичних методів розроблення управлінських рішень, 

використовуючи комп'ютерну техніку та сучасні програмні засоби з метою ідентифікації, 

оцінки та аналізу ризиків, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної чи 

недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою викладання навчальної дисципліни “Ризик- менеджмент” є формування у студентів 

системи компетентностей, які необхідні для обґрунтування управлінських рішень з різним 

ступенем невизначеності та ризику у сучасних умовах трансформаційних перетворень. Вивчення 

теоретичних і методичних основ процесу прийняття управлінських рішень у професійній 

діяльності. 

Завданням вивчення дисципліни “ Ризик- менеджмент ” є формування у студентів 

компетентностей щодо системи знань з теоретично-методичних основ розроблення та прийняття 

управлінських рішень; компетентностей щодо системи навичок застосування основних принципів 

обґрунтування різних видів управлінських рішень; здатності до опанування практичними 

економіко-математичними методами щодо розробки та прийняття управлінських рішень в умовах 

визначеності, невизначеності та ризику; здатності до оцінки ефективності прийнятих 

управлінських рішень. 

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців 

здатності: здатність реалізовувати функції управління змінами в діяльності публічних установ для 

забезпечення їх розвитку в середовищі високого рівня динамічності та складності з урахуванням 

принципів соціальної та етичної відповідальності за прийняті управлінські рішення, 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.  

 

5) Організація навчання. 

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 
Методи та форми навчання 

Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма 

контролю 
Бал 

Змістовний модуль 1. 

«Теоретичні основи ризик-менеджменту» 
40 

Здатність реалізовувати 

функції управління 

змінами в діяльності 

публічних установ для 

Лекція-діалог Ризик і підприємництво 
Робота на 

лекції 
2 

Самостійна 

робота студентів 

Прослідкувати еволюцію 

ризик-менеджменту та 

Презентація 

результатів 
3 



Професійні 

компетенції 
Методи та форми навчання 

Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма 

контролю 
Бал 

забезпечення їх розвитку 

в середовищі високого 

рівня динамічності та 

складності з 

урахуванням принципів 

соціальної та етичної 

відповідальності за 

прийняті управлінські 

рішення, 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. 

зрозуміти зв'язок стратегічного 

та функціонального ризик-

менеджменту 

Практична 

робота 

Фактори актуальності ризик-

менеджменту для України та 

зарубіжних країн 

Дискусія 5 

Лекція-діалог 
Класифікація ризиків і загальна 

схема ризик-менеджменту 

Робота на 

лекції 
2 

Самостійна 

робота студентів 

Дослідити класифікацію 

ризиків конкретного 

підприємства 

усне есе 3 

Практична 

робота 

Визначення чутливості 

інвестиційних проектів 

Вирішення 

практичних 

завдань 

4 

Лекція з 

постановкою 

проблеми з 

використанням 

handoutes 

Національний рівень ризик-

менеджменту: стабілізація та 

сприяння розвитку 

макроекономіці 

Робота на 

лекції 
3 

Самостійна 

робота студентів 

Дослідити досвід зарубіжних 

країн в подоланні криз 

усні реферати 

студентів з 

наступним їх 

обговоренням 

5 

Практична 

робота 

Оцінка ефективності 

інвестиційного проекту (NPV) 

Вирішення 

практичних 

завдань 

4 

Лекція-діалог 

Роль міжнародного 

співтовариства в системі 

ризик-менеджменту 

Робота на 

лекції 
2 

Самостійна 

робота студентів 

Особливості ризиків у 

зовнішньоекономічній 

діяльності 

усне есе 3 

Практична 

робота  

Розрахувати ризик у 

зовнішньоекономічній 

діяльності. 

Вирішення 

практичних 

завдань 

6 

Змістовний модуль 2. 

«Методологія ризик-менеджменту» 
40 

Лекція-діалог 

 Прийняття оптимальних 

рішень в умовах 

невизначеності 

Робота на 

лекції 
2 

Самостійна 

робота студентів 

Навести приклади 

використання методів 

прийняття оптимальних 

рішень 

усні реферати 

студентів з 

наступним їх 

обговоренням 

5 



Професійні 

компетенції 
Методи та форми навчання 

Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма 

контролю 
Бал 

Практична 

робота 
Управління ризиком 

Вирішення 

практичних 

завдань 

3 

Лекція-діалог 

Етапи реалізації програми 

ризик-менеджменту на 

підприємстві 

Робота на 

лекції 
2 

Самостійна 

робота студентів 

Проаналізувати логіку етапів 

реалізації управління 

ризиками на підприємстві 

усні реферати 

студентів з 

наступним їх 

обговоренням 

5 

Практична 

робота 

Об'єктивний метод 

визначення ймовірності 

Вирішення 

практичних 

завдань 

3 

Лекція-діалог Ризик-менеджмент і 

маркетинг. сфери перетинання  
Робота на 

лекції 
2 

Самостійна 

робота студентів 

Визначити ризики в 

діяльності маркетолога (під 

час проведення 

маркетингових досліджень та 

розробки маркетингових 

стратегій) 

Усне есе 3 

Практична 

робота 

Визначення ризику 

статистичним методом 

Вирішення 

практичних 

завдань 

5 

Лекція-діалог Фінансовий ризик-

менеджмент 

Робота на 

лекції 
2 

Самостійна 

робота студентів 

Виконати вправу з 

розрахувати фінансового 

ризику 

Вирішення 

практичних 

завдань 

5 

Практична 

робота 

Імітаційне моделювання 

інвестиційних ризиків за 

допомогою EXCEL. 

Спеціалізовані програми 

@RISK І CRYSTALBALL 

Активність 

роботи 

3 

  Заліковий тест  20 

Загальна кількість годин 

з них: аудиторні 

самостійні 

90 

30 

60 

Кількість 

балів 
100 

Вид контролю залік 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо самостійної роботи студентів (СРС) 

проводяться викладачем згідно встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

– виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

– повністю виконані (розкривають тему завдання); 

– не мають логічних і розрахункових помилок; 



– виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою». 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література. 

Базова 

1. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2005. – 

600 с.  

2. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. 

посібник для самост. вивч. дисц. / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко. – К.: КНЕУ 2001. – 292 с.  

3. Господарський кодекс України. – Х.: Одісей, 2003. – 248 с. 

4. Загурський О. Управління ризиками: Навч.посібн / О. Загурський. – К.: Университет 
«Украина», 2016. – 244с 

5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI – 

Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

6. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року 

№ 3659-XII – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

7. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII – 

Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

8. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 

1996 року № 448/96-ВР – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

9. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року № 2210-III – 

Доступний з <www.rada.gov.ua>. 



10. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 

фонди)» від 15 березня 2001 року № 2299-III – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

11. Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21 вересня 2006 року 

№ 185-V – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

12. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-III – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

13. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 року № 3528-IV – 

Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

14. Івченко І. Ю. Економічні ризики : Навчальний посібник / І. Ю. Івченко. – К.: „Центр 

навчальної літератури”, 2004. – 304 с.  

15. Ілляшенко С. М. Економічний ризик : Навчальний посібник / С. М. Ілляшенко. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. – 220 с.  

16. Матвійчук А. В. Аналіз і управління економічним ризиком: Навч. посібник / 

А. В. Матвійчук. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.  

17. Машина Н. І. Економічний ризик та методи його вимірювання : Навчальний посібник / 

Н. І. Машина. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.  

18. Мороз В.М. Ризик-менеджмент: Навч.посібник / В.М. Мороз, С.А. Мороз. – 

К.:Кондор: 2019,  - 140с. 

19. Останкова Л. А., Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками: Навч. посіб. / 

Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 256 с.  

20. Ризик-менеджмент : навч. посібник для студ. спец. 281 «Публічне управління та 

адміністрування» / В.М. Мороз, С.А. Мороз. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 140 с 

21. Старостіна А. О. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб. / А. О.Старостіна, В. 

А. Кравченко. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – 200 с.  

22. Федорова В. О., Кондрашихін А. Б. Аналіз, вимірювання, оцінка ризиків підприємницької 

діяльності / В. О. Федорова, А. Б. Кондрашихін. – Севастополь: Підприємство-реєстратор 

„Світок”, 2006. – 99 с.  

 

Додаткова література: 

11. Погорелов Ю. С. Модель вибору стратегії розвитку як складник загальної моделі розвитку 

підприємства / Ю. С. Погорелов // Економіка. Менеджмент.  Підприємництво: зб. наук. праць. – 

2010. – № 22 (II). – С. 84–90. 

12. Семенов А. Г. Особливості вибору та розробки стратегії на підприємстві / А.Г. Семенов // Держава 

та регіони, 2006. – № 4 . – С. 320–323. 

13. Сомов Д. Розвиток методологічного інструментарію забезпечення процесу формування стратегії 

організації / Д. Сомов // Схід. – 2010. – № 1 (101). – С. 16–19. 

14. Сторчак Н. О. Місце антикризового управління в економічній стратегії фірми / Н.О. Сторчак // 

Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. – № 3 (19). – С. 59–63.  

15. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Електронний ресурс] 

: закон України від 22.12.2011 р. № 4212-VI.– Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4212-17 

16. Дашко Л.О. Аналіз оцінки банкрутства на прикладі українських підприємств [Електронний ресурс] / 

Л. О. Дашко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №5. – Режим доступу : 

http://global-national.in.ua/archive/5-2015/221.pdf 

17. Подольська В. О. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / В.О. Подольська, О. В. Яріш. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2007. – 488 с.Шапуров О. О. Сутність, завдання та принципи антикризового 

управління / О. О. Шапуров // Держава та регіони. – 2009. – №1  – С. 228–232. 

18. Останкова Л. А., Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками : Навч. посіб. / 

Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 256 с.  

 
Інформаційні ресурси 

29. Нормативно-правова база (закони, положення, статистичні данні) України. 

30. Джерела Інтернет. 



31. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленко, пр. Короленко, 1. 
32. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/  

33. ▪ Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/  

34. ▪ Державна фіскальна служба України http://www.sta.gov.ua/  

35. ▪ Державна митна служба України http://www.сustoms.gov.ua/  

36. ▪ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку http://www.ssmsc.gov.ua/  

37. ▪ Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/  

38. ▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/  

39. ▪ Налоги и бухгалтерский учет: www.basa.tav.kharkov.ua/  

 

 

 
СИЛАБУС 

з дисципліни «Корпоративне 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) 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: «Управління проектами», «Управління організаційними змінами та 

розвитком», «Міжнародний менеджмент» 

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

Навчальна дисципліна «Корпоративне управління» 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. 

Корпоративне управління націлене на забезпечення сталого розвитку корпорацій через 

формування найбільш ефективної організаційної структури. Корпоративне управління 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 корпоративне 

управління 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. 

5) Організація навчання. 

Система оцінювання 

Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. 

«Теоретичні основи, моделі та принципи корпоративного управління» 
30 

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 

Лекція 
Сутність корпоративного 

управління 
Робота на лекції 2 

Самостійна робота 

студентів 

Сучасні системи та моделі 

корпоративного управління 

Презентація 

результатів 
2 

Лекція 
Господарські товариства як об’єкт 

корпоративного управління 
Робота на лекції 2 

Практичне заняття Облігації та відсоткові ставки Розв’язання задач 2 

Самостійна робота 

студентів 

Засновники та учасники 

господарських товариств 

Презентація 

результатів 
2 

Лекція Акціонерні товариства в Україні Робота на лекції 2 

Практичне заняття Акції та фондові індекси 

Розв’язання задач, 

поточна контрольна 

робота 

2 

Самостійна робота 

студентів 

Права та обов'язки акціонерів 

товариства 

Презентація 

результатів 
1 

Лекція Управління корпоративним Робота на лекції 2 



Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

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 

капіталом 

та відносини власності 

Практичне заняття 
Дохідність та ризик портфеля 

цінних паперів 
Розв’язання задач 2 

Самостійна робота 

студентів 

Вплив відносин власності на 

рівень контролю над товариством 

Презентація 

результатів 
2 

Лекція 

Елементи регулювання 

виробничої та фінансової 

діяльності корпорації 

Робота на лекції 2 

Самостійна робота 

студентів 
Договірна робота в корпорації 

Презентація 

результатів 
1 

Лекція 
Цінні папери та їх роль в 

корпоративному управлінні 
Робота на лекції 2 

Практичне заняття Моделі оцінки вартості активів 

Розв’язання задач, 

поточна контрольна 

робота 

2 

Самостійна робота 

студентів 
Емісія цінних паперів 

Презентація 

результатів 
2 

Змістовний модуль 2. 

«Фондовий ринок та фондова біржа, регулювання та механізми їх дії» 
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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; 

володіти методами та 

засобами прийняття 

управлінських рішень у 

системі корпоративного 

управління 

Лекція Фондовий ринок Робота на лекції 2 

Практичне заняття Стратегії управління портфелем Розв’язання задач 2 

Самостійна робота 

студентів 

Фондова біржа та порядок її 

роботи 

Презентація 

результатів 
2 

Лекція Інститути спільного інвестування Робота на лекції 2 

Практичне заняття Оцінка управління портфелем Розв’язання задач 2 

Самостійна робота 

студентів 

Порядок та обсяг розкриття 

інформації інститутів спільного 

інвестування 

Презентація 

результатів 
2 

Лекції Національна депозитарна система Робота на лекції 2 

Практичне заняття Невизначеність і ризик 

Розв’язання задач, 

поточна контрольна 

робота 

2 

Самостійна робота 

студентів 

Порядок переходу права власності 

на корпоративні права 

Презентація 

результатів 
2 

Лекції 
Державне регулювання 

корпоративного сектору 
Робота на лекції 2 

Практичне заняття Форвардні і ф’ючерсні контракти Розв’язання задач 2 

Самостійна робота 

студентів 

Антимонопольна діяльність в 

корпоративному секторі 

Презентація 

результатів 
2 

Лекції 

Сутність та особливості 

функціонування міжнародних 

корпорацій 

Робота на лекції 2 

Практичне заняття Опціони 

Розв’язання задач, 

поточна контрольна 

робота 

2 

Самостійна робота 

студентів 

Вплив транснаціональних 

корпорацій на економічний 

розвиток держав 

Презентація 

результатів 
3 

Загальна кількість годин 

з них: аудиторні 

самостійні 

90 

20 

70 
Кількість балів 60 

Вид контролю іспит 40 



 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо самостійної роботи студентів (СРС) 

проводяться викладачем згідно встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

– виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

– повністю виконані (розкривають тему завдання); 

– не мають логічних і розрахункових помилок; 

– виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою». 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література. 

Базова 

1. Господарський кодекс України. – Х.: Одісей, 2003. – 248 с. 

2. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI – Доступний 

з <www.rada.gov.ua>. 

3. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року № 3659-

XII – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

4. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII – 

Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

5. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 

1996 року № 448/96-ВР – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

6. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року № 2210-III – 



Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

7. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 

фонди)» від 15 березня 2001 року № 2299-III – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 
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цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 року № 710/97-ВР – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

9. Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21 вересня 2006 року 

№ 185-V – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

10. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

від 12 липня 2001 року № 2664-III – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

11. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 року № 3528-IV – 

Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

12. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV. // Відомості Верховної 

Ради України, 2006, № 31 (04.08.2006). 

13. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження 

Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку» від 17 лютого 

2009 р. № 125 – Доступний з < www.ssmsc.gov.ua >. 

14. Цивільний кодекс України. – Х.: Одісей, 2003. – 408 с. 

15. Довгань Л.Є. Корпоративне управління: Навчальний посібник / Л.Є. Довгань, 

В.В. Пастухова, Л.М. Савчук. – К.: Кондор, 2007. – 180 с. 

16. Євтушевський В.А. Корпоративне управління: Підручник / В.А. Євтушевський. – К.: 

Знання, 2005. – 320 с. 
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В.А. Євтушевський. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с. 

19. Задихайло Д.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник / Д.В. Задихайло, 

О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова. – Х.: Еспада, 2003. – 688 с. 

20. Лессер Б. Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах / За заг. ред. І. Роспутенка 

та Б. Лессера. – К.: К.І.С., 2004. – 306 с. 

21. Мальська М.П. Корпоративне управління: теорія та практика. Підручник / М.П. Мальська, 

Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 360 с. 

22. Мостенська Т.Л. Корпоративне управління: Підручник / [Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, 

М.Г. Луцький, Ю.Г. Симоненко]. – К.: Сузір’я, 2007. – 436 с. 

23. Сазонець І.Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій: 

Навч. посіб. / І.Л. Сазонець. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 304 с. 

24. Царенко О.М. Корпоративне управління і фондовий ринок: Підручник / [О.М. Царенко, 

Н.О. Бей, О.Д. Мартиненко, І.В. Сало; За ред. І.В. Сала]. – Суми: Університетська книга, 2007. – 

333 с. 
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Допоміжна 
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С.В. Урванцева. – К.: КНЕУ, 2004. – 408 с. 

31. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: депозитарна діяльність: Практичний 

посібник / [Уклад.: Ю.О. Буша, Л.М. Буянова, А.Т. Головко, О.Л. Зубрицька]. – К.: АДС 

УМК Центр, 2007. – 318 с. 

32. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник / 

О.Ю. Ромашко. – К.: КДТЕУ, 2005. – 240 с. 

33. Солодкий М.О. Біржовий ринок: Навч. посібник / М.О. Солодкий. – [2-ге вид., випр.]. – К.: 

Джерела М, 2007. – 336 с. 

34. Технологии корпоративного управления. Учебное пособие / [Под ред. И.В. Мишуровой, 

Н.Ф. Новосельской]. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. – 

544 с. 

35. Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированные лица, 

организационное проектирование, интеграционная динамика / И.А. Храброва. – М.: Альпина, 

2000. – 198 с. 

36. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств / Д.М. Черваньов. – К.: 

Знання, 2003. – 622 с. 

37. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник / В.М. Шелудько. – [2-ге вид., стер.]. – К.: 

Знання, 2008 – 535 с. 

38. Щелкунов В.І. Корпоративне управління в Україні: стратегія, інновації, інвестиції. 

Монографія / В.І. Щелкунов, Г.В. Жаворонкова, В.О. Новак. – К.: НВП, Видавництво «Наукова 

думка», НАН України, 2008. – 415 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Нормативно-правова база (закони, положення, статистичні данні) України. 

2. Джерела Інтернет. 

3. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленко, пров. Короленко, 1. 
 

 

СИЛАБУС 

з дисципліни "Фінанси в публічному управлінні та адмініструванні" 

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) Малій Олена Григорівна, к. е .н., доцент кафедри обліку та аудиту. 

Контактний телефон: 097-528-47-78; elenamaliy@i.ua 



2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

базові знання з економіки підприємства, фінансів підприємств, економічного аналізу та 

інформаційно-аналітичної діяльності, державного регулювання економіки. адміністративного 

менеджменту. 

Постреквізити: стратегічне управління, управлінський консалтинг, антикризове управління, 

ризик-менеджмент. 

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

Навчальна дисципліна " Фінанси в публічному управлінні та адмініструванні " буде корисна 

майбутнім висококваліфікованим фахівцям для набуття знань не тільки із теорії фінансів, 

закономірностями їх функціонування на мікро- та макрорівнях, а й оволодіння сучасними 

методами аналітичних досліджень, майстерністю об’єктивного та всебічного аналізу результатів 

діяльності установ і організацій, кваліфікованого прийняття оптимальних фінансових та 

управлінських рішень. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

- розуміти  основні наукові підходи та сучасні концепції розвитку фінансів;  

- структуру ланок фінансової системи держави та основні взаємозв’язки між ними;  

- основні проблеми, які виникають в ході функціонування фінансового механізму та засоби їх 

розв’язання;  

- форми і види фінансових ресурсів, які є у розпорядженні суб’єктів фінансових відносин;  

- можливості використання фінансів для формування ефективної економічної політики 

держави; 

- вміння об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві;  

- аналізувати тенденції розвитку фінансової системи держави, їх окремих ланок, визначати 

вплив і взаємозв’язок фінансової сфери та соціально-економічних процесів у національній 

економіці; 

-розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики здійснення фінансової 

політики держави;  

-застосовувати знання з фінансової науки в практичній діяльності 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців системи знань з організації 

та функціонування фінансів на мікро- та макрорівні, як специфічної форми суспільних відносин, 

організації та управління фінансовою діяльністю установ та організацій, набуття практичних 

навичок у розбудові фінансової політики держави. 

Основними задачами дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань: 

-основ функціонування фінансів на мікро- та макрорівні; 

-правового регулювання фінансової діяльності; 

-фінансової політики та фінансового механізму; 

-податкова система і податкової політики держави; 

-бюджетна система та принципів її побудови; 

-публічного адміністрування у сфері фінансів;  

-місцевих фінансів та місцевих бюджетів, їх доходів та видатків; 

-основ організації фінансів суб’єктів господарювання;  

-страхування та страхового ринку; 

-структури фінансового ринку;  

-методів і прийомів фінансової роботи і фінансового аналізу;  

-основ фінансового менеджменту; 

-сутності та політики міжнародних фінансів. 

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців 

здатності володіти методологією, технологіями та методами наукового дослідження, різними 

напрямами та інструментами аналітичної діяльності; здатності здійснювати інформаційно-

аналітичний супровід розробки та прийняття управлінських рішень. 

 



5) Організація навчання.  

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 

Методи та форми навчання Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. «Теоретичні основи сутності фінансів, фінансового права та 

фінансової політики» 
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Володіти 

сучасними 

методами 

наукових 

досліджень, 

майстерністю 

об’єктивного та 

всебічного 

аналізу 

результатів 

діяльності 

установ і 

організацій, 

кваліфіковано 

приймати 

оптимальні 

фінансові та 

управлінські 

рішення як на 

рівні 

підприємств, 

так і брати 

участь у 

розбудові 

фінансової 

політики 

держави 

 

 

 

 

 

Лекція Фінанси в системі ринкових 

відносин 

Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Сутність і функції фінансів 

Фінансові категорії 

Семінар-дискусія 2 

СРС Становлення і розвиток 

фінансової науки 

Презентація 

результатів 

1 

Лекція Фінансове право  та фінансова 

політика 

Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Правове регулювання фінансової 

діяльності держави. Фінансова 

політика та фінансовий механізм 

Семінар-дискусія 2 

СРС Державне управління фінансами в 

Україні 

Презентація 

результатів, поточна 

контрольна робота 

2 

Лекція Податки. Податкова система Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Характеристика основних 

податків податкової системи 

України 

Семінар-дискусія 1 

СРС Податкова політика держави Презентація 

результатів 

1 

Лекція Бюджет. Бюджетна система  Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Бюджетна система та принципи її 

побудови. Склад доходів і 

видатків бюджету 

Семінар-дискусія 2 

СРС Особливості бюджетної політики 

України на сучасному етапі 

Презентація 

результатів, поточна 

контрольна робота 

2 

Лекція Публічне адміністрування у сфері 

фінансів  

Робота на лекції 2 

СРС Адміністративні послуги у сфері 

фінансів.  

Презентація 

результатів 

1 

Лекція Бюджетний дефіцит Робота на лекції 2 

СРС Сутність дефіциту бюджету та 

причини його виникнення 

Презентація 

результатів 

2 

Лекція Державний кредит Робота на лекції 2 

СРС Державний борг і методи 

управління ним 

Презентація 

результатів 

2 

Змістовний модуль 2. «Фінансовий  та страховий ринки,  фінанси суб’єктів 

господарювання, основи фінансового аналізу та фінансового менеджменту»  
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Застосовувати 

методи 

генерування 

ідей, активізації 

творчого 

Лекція Місцеві фінанси Робота на лекції 2 

СРС Місцеві бюджети, їх доходи та 

видатки 

Презентація 

результатів 

1 

Лекція Фінанси суб’єктів 

господарювання  

Робота на лекції 2 



пошуку, 

оцінювати 

результативніст

ь цих методів. 

На підставі 

теоретичного і 

практичного 

аналізу 

процесів 

фінансування та 

кредитування, а 

також 

узагальнення 

положень 

законодавчих і 

нормативних 

документів 

володіти 

методами та 

прийомами 

організації, 

аналізу, 

планування 

фінансів 

підприємств та 

управління 

ними 

 

Семінарське 

заняття 

Основи організації фінансів 

підприємств. Фінансові ресурси 

підприємств 

Семінар-дискусія 2 

СРС Фінансова діяльність та зміст 

фінансової роботи на 

підприємстві 

Презентація 

результатів, поточна 

контрольна робота 

1 

Лекції Страхування. Страховий ринок 

 

Робота на лекції 2 

СРС Вторинний страховий ринок Презентація 

результатів 

1 

Лекції Фінансовий ринок  Робота на лекції 2 

СРС Кредитний ринок і ринок цінних 

паперів як основні складові 

фінансового ринку 

Презентація 

результатів 

1 

Лекції Методи і прийоми фінансової 

роботи і фінансового аналізу  

Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Сутність фінансового аналізу. 

Експрес-аналіз фінансового стану 

підприємства 

Семінар-дискусія 2 

СРС Характеристика основних 

показників оцінки фінансового 

стану 

Презентація 

результатів, поточна 

контрольна робота 

1 

Лекція  Аналіз фінансового стану 

неплатоспроможних підприємств 

та запобігання їх банкрутству 

Робота на лекції 2 

СРС Діагностика банкрутства Презентація 

результатів 

1 

Лекція Фінансовий менеджмент Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Сутність, функції та політика 

фінансового менеджменту 

 

Семінар-дискусія 1 

СРС Основи управління активами 

підприємства та їх структурою 

Презентація 

результатів, поточна 

контрольна робота 

1 

Лекція Міжнародні фінанси Робота на лекції 1 

СРС Фінанси міжнародних організацій 

та інституцій 

Презентація 

результатів 

1 

Загальна кількість годин 

з них аудиторні 

самостійні 

90 

45 

45 

Кількість балів 60 

Вид контролю Іспит 40 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо СРС проводяться викладачем згідно 

встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

- виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

- повністю виконані (розкривають тему завдання); 

- не мають логічних і розрахункових помилок; 

- виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 



Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою» 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А Відмінно 

Зараховано 

82-89 В 
Добре 

74-81 С 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література 

Базова  

1. Азаренко Г.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / 
Г.М. Азаренко, Т.М. Журавель, Р.М Михайленко. - К.: Знання - Прес, 2014.-291с. 

2. Буряк П.Ю., Смолінська С.Д., Татарин Н.Б. Фінанси: Підручник / П.Ю. Буряк, С.Д. 
Смолінська, Н.Б. Татарин. - К.:«Хай – Тек Прес», 2010. – 329с. 

3. Карпінський Б.А. Фінансова система: Навчальний посібник/ Б.А. Карпінський. – Львів: 
„Магнолія плюс”, 2006.-350с. 

4. Кремень О. І. Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. :Центр учбової 
літератури, 2012. – 412 с. 

5. Панчук А.В. Податкова система України : ОКЛ [Текст] / А. Панчук. – К.:ТОВ «Кондор», 
2012. – 106 с. 

6. Романенко О.Р. Фінанси: підручник для ВНЗ / О.Р. Романенко. – К.: Центр учбової 
літератури, 2016. – 310 с. 

7. Сідельникова Л. П. Податкова система: навч. посіб. [текст] / Л. Сідельникова. – К.: ТОВ 
«Кондор», 2012. – 642 с. 

8. Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення / за ред. О. І. 
Барановського. - К. : НАНУ, 2010. - 492 с. 

9. Страхування: підручник / За ред. В. Д. Базилевича. - К.: Знання, 2008. - 519 с. 
10. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С.І. Юрія. -К.: Центр учбової 

літератури, 2011. – 576 c. 
11. Унинець-Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика / В. П.Унинець-

Ходаківська, О. І. Костюкевич, О. А. Лятамбор. - К. : ЦУЛ, 2009. -392 с. 



12. Управління державним боргом / О. О. Прутська, О. А. Сьомченков, Ж .В.Гарбар та ін. - 
К. : ЦУЛ, 2010. - 216 с. 

13. Фінанси: Підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид. перероб. і доповн. – 
К.: Знання, 2012. – 687 с. 

14. Фондовий ринок / В. М. Діденко, М. М. Свердан, В. П. Булат, О. М. Грудляк. - Чернівці: 
Наші книги, 2010. - 624 с. 

15. Чала Н. Д. Бюджетна система / Н. Д. Чала, Н. В. Лазоренко. - К. : Знання, 2010. - 223 с. 
 

Допоміжна 
1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI // Офіційний сайт 

Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21 

           2. Господарський кодекс України станом на 27 лютого 2009 р. // Звід кодексів України : Т. 1 

/ Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с. 

            3. Податковий кодекс України від 2.12.2010р. №2755-ІV // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.rada.gov.ua 

             4. Закон України „Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 № 3125 -XII. – Режим 

доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 

  5. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р., №2121-III. – Режим 
доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 

6. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом” від 14.05.1992 р., № 2343”. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343-12 
7. Закон України „Про Національний банк України” від 20.05.1999р. №679-XIV. – Режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 
8. Закон України „Про страхування” від 07.03.1996 № 85/96-ВР. – Режим доступу: http:// 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр 
9. Закон України „Про фінансовий лізинг” від 16.12.1997 р., № 723/97-ВР. – Режим доступу: 

http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/723/97-вр 
10. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” //Відомості Верховної Ради України. 

– 1991. – № 38. 
11.  Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : 

[Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П.Ярема, Н.В. Савчук, Ю.В. Шушкова 
та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с. 

12. Лайко П.А. Фінанси підприємств: Підручник для студ. вузів/ П.А. Лайко, М.В. Мних. - 
К.: Знання України, 2009.-428с. 

13. Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг / С. В. Науменкова, С. В.Міщенко. - К. : 
Знання, 2010. - 532 с. 

14.  Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової 
системи України : монографія / За ред. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2015. 
– 446 с. 

15. Чупіс А.В. Фінансова санація підприємств / А.В. Чупіс, К.В., Багацька, Л.І. Катан. - 
Суми: Вид-во «Довкілля»,2006.-252с. 

Інформаційні ресурси 

1. Нормативно-правова база (закони, положення, статистичні данні) України. 

2. Джерела Інтернет. 

3. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленко, пров. Короленко, 1. 
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СИЛАБУС 

з дисципліни "Управління проектами" 

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) 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. 

 

5) Організація навчання.  

Система оцінювання 



Професійні 

компетенції 

Методи та форми навчання Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. «Планування, управління та контроль проектів» 52 

Розуміння 

формування 

здатності 

застосовувати на 

практиці навички 

управління 

проектами, 

прийоми 

управління 

ресурсами в 

процесі реалізації 

проекту 

Лекція 1 Загальна характеристика 

управління проектами 

Робота на лекції 1 

Практичне 

заняття 

Основи  управління  

проектами 

Рішення практичних 

робіт 

4 

Практичне 

заняття 

Методичні  основи  

планування проекту 

Рішення практичних 

робіт 

5 

СРС Історія розвитку 

управління проектами 

Презентація результатів 7 

Лекція 2 Ефективність проекту Робота на лекції 1 

Практичне 

заняття 

Контроль за виконанням 

проекту 

Рішення практичних 

робіт 

4 

Практичне 

заняття 

Оцінка  ефективності  

проектної діяльності 

Рішення практичних 

робіт 

5 

СРС Проекти економічного та 

соціального розвитку 

України, які 

підтримуються 

міжнародними 

фінансовими організаціями 

Презентація результатів 7 

Лекція 3 Планування ресурсів, 

витрат і проектного 

бюджету 

Робота на лекції 1 

Практичне 

заняття 

Показники ефективності 

проекту 

Рішення практичних 

робіт 
4 

Практичне 

заняття 

Вартість грошей у часі Рішення практичних 

робіт 
5 

СРС Створення офісу проекту Презентація результатів 8 

Змістовний модуль 2. «Організація процесу управління проектами» 48 

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 

Лекція 4 Принципи проектування Робота на лекції 4 

Практичне 

заняття 

Організаційні  форми  

управління проектами 

Рішення практичних 

робіт 
4 

Практичне 

заняття 

Проектна діяльність як 

сфера високого ризику 

Рішення практичних 

робіт 
8 

СРС Досвід управління 

проектами у країнах 

Східної Європи, Азії, 

розвинених країнах Заходу, 

Японії та США 

Презентація результатів 8 

Лекція 5 Організація проведення 

торгів за проектами 

Робота на лекції 4 

Практичне 

заняття 

Управління  ресурсами 

проекту 

Рішення практичних 

робіт 
4 

Практичне 

заняття 

Управління  проектною  

командою 

Рішення практичних 

робіт 
8 

СРС Управління проектами як 

специфічна галузь 

менеджменту 

Презентація результатів 8 



системи 

стратегічного, 

поточного 

(тактичного) та 

оперативного 

контролю 

діяльності 

організацій. 

Загальна кількість годин 

з них аудиторні 

самостійні 

90 

30 

60 

Кількість балів 100 

Вид контролю залік 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо СРС проводяться викладачем згідно 

встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

- виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

- повністю виконані (розкривають тему завдання); 

- не мають логічних і розрахункових помилок; 

- виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою» 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 



7) Література 
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2. Болотин С.А. Управление проектом: Учеб. пособ. - СПб.: Два+Три. - 2000. - 95 с. 
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СИЛАБУС 

з дисципліни «Управління діяльністю підприємств корпоративного типу» 

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) 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. 

5) Організація навчання. 

Система оцінювання 



Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. 

«Теоретичні основи, моделі та принципи корпоративного управління» 
50 

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 

Лекція 
Сутність корпоративного 

управління 
Робота на лекції 3 

Самостійна робота 

студентів 

Сучасні системи та моделі 

корпоративного управління 

Презентація 

результатів 
4 

Лекція 
Господарські товариства як об’єкт 

корпоративного управління 
Робота на лекції 3 

Практичне заняття Облігації та відсоткові ставки Розв’язання задач 4 

Самостійна робота 

студентів 

Засновники та учасники 

господарських товариств 

Презентація 

результатів 
2 

Лекція Акціонерні товариства в Україні Робота на лекції 3 

Практичне заняття Акції та фондові індекси 

Розв’язання задач, 

поточна контрольна 

робота 

4 

Самостійна робота 

студентів 

Права та обов'язки акціонерів 

товариства 

Презентація 

результатів 
3 

Лекція 

Управління корпоративним 

капіталом 

та відносини власності 

Робота на лекції 3 

Практичне заняття 
Дохідність та ризик портфеля 

цінних паперів 
Розв’язання задач 4 

Самостійна робота 

студентів 

Вплив відносин власності на 

рівень контролю над товариством 

Презентація 

результатів 
2 

Лекція 

Елементи регулювання 

виробничої та фінансової 

діяльності корпорації 

Робота на лекції 3 

Самостійна робота 

студентів 
Договірна робота в корпорації 

Презентація 

результатів 
2 

Лекція 
Цінні папери та їх роль в 

корпоративному управлінні 
Робота на лекції 3 

Практичне заняття Моделі оцінки вартості активів 

Розв’язання задач, 

поточна контрольна 

робота 

4 

Самостійна робота 

студентів 
Емісія цінних паперів 

Презентація 

результатів 
3 

Змістовний модуль 2. 

«Фондовий ринок та фондова біржа, регулювання та механізми їх дії» 
50 

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; 

володіти методами та 

засобами прийняття 

управлінських рішень у 

системі корпоративного 

управління 

Лекція Фондовий ринок Робота на лекції 3 

Практичне заняття Стратегії управління портфелем Розв’язання задач 4 

Самостійна робота 

студентів 

Фондова біржа та порядок її 

роботи 

Презентація 

результатів 
4 

Лекція Інститути спільного інвестування Робота на лекції 3 

Практичне заняття Оцінка управління портфелем Розв’язання задач 4 

Самостійна робота 

студентів 

Порядок та обсяг розкриття 

інформації інститутів спільного 

інвестування 

Презентація 

результатів 
2 

Лекції Національна депозитарна система Робота на лекції 3 

Практичне заняття Невизначеність і ризик 

Розв’язання задач, 

поточна контрольна 

робота 

4 

Самостійна робота 

студентів 

Порядок переходу права власності 

на корпоративні права 

Презентація 

результатів 
3 



Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Лекції 
Державне регулювання 

корпоративного сектору 
Робота на лекції 3 

Практичне заняття Форвардні і ф’ючерсні контракти Розв’язання задач 4 

Самостійна робота 

студентів 

Антимонопольна діяльність в 

корпоративному секторі 

Презентація 

результатів 
3 

Лекції 

Сутність та особливості 

функціонування міжнародних 

корпорацій 

Робота на лекції 3 

Практичне заняття Опціони 

Розв’язання задач, 

поточна контрольна 

робота 

4 

Самостійна робота 

студентів 

Вплив транснаціональних 

корпорацій на економічний 

розвиток держав 

Презентація 

результатів 
3 

Загальна кількість годин 

з них: аудиторні 

самостійні 

90 

30 

60 
Кількість балів 100 

Вид контролю залік 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо самостійної роботи студентів (СРС) 

проводяться викладачем згідно встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

– виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

– повністю виконані (розкривають тему завдання); 

– не мають логічних і розрахункових помилок; 

– виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою». 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

6) Політика курсу. 



Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література. 

Базова 

1. Господарський кодекс України. – Х.: Одісей, 2003. – 248 с. 

2. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI – Доступний 

з <www.rada.gov.ua>. 

3. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року № 3659-

XII – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

4. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII – 

Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

5. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 

1996 року № 448/96-ВР – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

6. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року № 2210-III – 

Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

7. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 

фонди)» від 15 березня 2001 року № 2299-III – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

8. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу 

цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 року № 710/97-ВР – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

9. Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21 вересня 2006 року 

№ 185-V – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

10. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

від 12 липня 2001 року № 2664-III – Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

11. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 року № 3528-IV – 

Доступний з <www.rada.gov.ua>. 

12. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV. // Відомості Верховної 

Ради України, 2006, № 31 (04.08.2006). 

13. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження 

Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку» від 17 лютого 

2009 р. № 125 – Доступний з < www.ssmsc.gov.ua >. 

14. Цивільний кодекс України. – Х.: Одісей, 2003. – 408 с. 

15. Довгань Л.Є. Корпоративне управління: Навчальний посібник / Л.Є. Довгань, 

В.В. Пастухова, Л.М. Савчук. – К.: Кондор, 2007. – 180 с. 

16. Євтушевський В.А. Корпоративне управління: Підручник / В.А. Євтушевський. – К.: 

Знання, 2005. – 320 с. 

17. Євтушевський В.А. Корпоративне управління: підручник / В.А. Євтушевський. – К.: Знання, 

2006 – 407 с. 

18. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посібник / 

В.А. Євтушевський. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с. 

19. Задихайло Д.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник / Д.В. Задихайло, 

О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова. – Х.: Еспада, 2003. – 688 с. 

20. Лессер Б. Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах / За заг. ред. І. Роспутенка 

та Б. Лессера. – К.: К.І.С., 2004. – 306 с. 

21. Мальська М.П. Корпоративне управління: теорія та практика. Підручник / М.П. Мальська, 



Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 360 с. 

22. Мостенська Т.Л. Корпоративне управління: Підручник / [Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, 

М.Г. Луцький, Ю.Г. Симоненко]. – К.: Сузір’я, 2007. – 436 с. 

23. Сазонець І.Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій: 

Навч. посіб. / І.Л. Сазонець. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 304 с. 

24. Царенко О.М. Корпоративне управління і фондовий ринок: Підручник / [О.М. Царенко, 

Н.О. Бей, О.Д. Мартиненко, І.В. Сало; За ред. І.В. Сала]. – Суми: Університетська книга, 2007. – 

333 с. 

25. Штерн Г.Ю. Корпоративне управління: Навч. посібник для студентів спеціальності 8.050201 

«Менеджмент організацій» / Г.Ю. Штерн. – Харків ХНАМГ, 2009. – 278 с. 

Допоміжна 

1. Вакульчик О.М. Корпоративне управління: економіко-аналітичний аспект / О.М. Вакульчик. 

– Дніпропетровськ: Пороги, 2003. – 257 с. 

2. Вінник О. Господарські товариства і виробничі кооперативи. Правове становище / О. Вінник. 

– К.: Т-во «Знання», КОО, 1998. – 309 с. 

3. Владиславлев Д.Н. Конкуренция и монополия на фондовом рынке / Д.Н. Владиславлев. – М.: 

Экзамен, 2006. – 256 с. 

4. Гранцев І.В. Приватизація, інвестиції та фондовий ринок: правові засади та практика: У 4-х т. 

/ За заг. ред. С.О. Довгого та В.М. Литвина; За ред. С.О. Довгого, Т.І. Лозової. – [Т.4: Цінні папери 

та фондовий ринок]. – К.: Укртелеком, 2006. – 728 с. 

5. Гриньова В.М. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного 

управління в Україні / В.М. Гриньова, О.Є. Попов. – Х.: Вид. ХДЕУ, 2003. – 324 с. 

6. Дудяк Р. Основи біржової діяльності на ринку цінних паперів: Навч. посібник / Р. Дудяк. — 

К.: Українські технології, 2006. – 297 с. 

7. Дудяк Р. Основи біржової діяльності на товарному і фондовому ринках: Навч. посібник. / 

Р. Дудяк. – К.: Українські технології, 2006. – 184 с. 

8. Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навч. посібник для 

студентів вищих закладів освіти / Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль. – [2-ге вид., доп.]. – Л.; К.: Новий світ-

2005; Магнолія плюс, 2008. – 360 с. 

9. Дэвидсон А. Скользящий по лезвию фондового рынка: История риска, жадности и 

искушения / А. Дэвидсон; [пер. с англ.]. – М.: Аналитика, 2007. – 344 с. 

10. Євтушевський В.А. Стратегія корпоративного управління / В.А. Євтушевський, 

К.В. Ковальська, Н.В. Бутенко. – К.: Знання, 2007. – 287 с. 

11. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: Уч. Пособие / Е.Р. Кибенко. – Х.: Эспада, 

2001. – 288 с. 

12. Кныш М.И. Стратегическое управление корпораціями / М.И. Кныш, В.В. Пучков, 

Ю.П. Тюшиков. – СПб.: Культинформпресс, 2002. – 239 с. 

13. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е., Коренєв Е.Н. Основи корпоративного управління: Навч. 

посібник / Г.В. Козаченко, А.Е. Воронкова, Е.Н. Коренєв. – Луганськ: Вид. СНУ, 2001. – 480 с. 

14. Козаченко Г.В. Корпоративне управління: Підручник для вузів / Г.В. Козаченко, 

А.Е. Воронкова. – К.: Лібра, 2004. – 368 с. 

15. Кондратьев В.Б. Корпоративное управление и инвестиционный процесс / В.Б. Кондратьев, - 

М.: Наука, 2003. – 318 с. 

16. Кукура С.П. Теория корпоративного управления / С.П. Кукура. – М.: ЗАО «Издательство 

«Экономика», 2004. – 478 с. 

17. Курс корпоративного управління для економічних, юридичних факультетів та факультетів 

фінансів і менеджменту вищих учбових закладів: Збірник програм. Проект USAID «Міжнародні 



стандарти бізнесу та корпоративне управління». – Харків, 2003. – 68 с. 

18. Масютин С.А. Механизмы корпоративного управления / С.А. Масютин. – М.: 

Финстатинформ, 2002. – 240 с. 

19. Матросов С.В. Европейский фондовый рынок / С.В. Матросов. – М.: Экзамен, 2007. – 256 с. 

20. Мендрул О.Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посібник / 

О.Г. Мендрул, І.А. Павленко. – [2-ге вид., доп. та перероб.]. – К.: КНЕУ, 2005. – 156 с. 

21. Міжнародні національні стандарти корпоративного управління: 36. кодексів та принципів. – 

К.: Проект «Корпоративний розвиток в Україні», 2003. – 247 с. 

22. Назарова Г.В. Організаційні структури управління корпораціями: Монографія / 

Г.В. Назарова. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – Х.: ВД»ІНЖЕК», 2004. – 420 с. 

23. Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання: Навч. посібник / 

М.І. Небава. – К.: Центр навч. Літ-ри, 2004. – 295 с. 

24. О`Нил У. Как делать деньги на фондовом рынке. Стратегия торговли на росте и падении / 

У. О`Нил. – [пер. с англ. – 3-е изд.]. – М.: Альпина Паблишер, 2008. – 329 с. 

25. Павлов В.І. Цінні папери в Україні: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / 

В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, І.В. Кривов’язюк. – [2-ге вид., доп.]. – К.: Кондор, 2006. – 398 с. 

26. Пасічник В.Г. Ринок цінних паперів: Навч.-методичний комплекс для студентів 

економічних спеціальностей усіх форм навчання / В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна. – К.: ЦНЛ, 2007. – 

163 с. 

27. Пилипенко І.І. Цінні папери в Україні: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / 

І.І. Пилипенко, О.П. Жук. – К.: ІВЦ Держкомстат України, 2006. – 306 с. 

28. Піцур Я.С. Ділове планування розвитку корпоративного сектора економіки України: 

Монографія / Я.С. Піцур, М.О. Горинь, О.С. Сенишин. – Львів: Львівський національний 

університет Імені Івана Франка, 2008. – 288 с. 

29. Полонский В.Г. Корпоративное управление в непроизводственной сфере: Учебное пособие 

для вузов / В.Г. Полонский. – Херсон: ОЛДИ-плюс, 2003. – 460 с. 

30. Портфельне інвестування: Навч. посібник /А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко, 

С.В. Урванцева. – К.: КНЕУ, 2004. – 408 с. 

31. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: депозитарна діяльність: Практичний 

посібник / [Уклад.: Ю.О. Буша, Л.М. Буянова, А.Т. Головко, О.Л. Зубрицька]. – К.: АДС 

УМК Центр, 2007. – 318 с. 

32. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник / 

О.Ю. Ромашко. – К.: КДТЕУ, 2005. – 240 с. 

33. Солодкий М.О. Біржовий ринок: Навч. посібник / М.О. Солодкий. – [2-ге вид., випр.]. – К.: 

Джерела М, 2007. – 336 с. 

34. Технологии корпоративного управления. Учебное пособие / [Под ред. И.В. Мишуровой, 

Н.Ф. Новосельской]. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. – 

544 с. 

35. Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированные лица, 

организационное проектирование, интеграционная динамика / И.А. Храброва. – М.: Альпина, 

2000. – 198 с. 

36. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств / Д.М. Черваньов. – К.: 

Знання, 2003. – 622 с. 

37. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник / В.М. Шелудько. – [2-ге вид., стер.]. – К.: 

Знання, 2008 – 535 с. 

38. Щелкунов В.І. Корпоративне управління в Україні: стратегія, інновації, інвестиції. 

Монографія / В.І. Щелкунов, Г.В. Жаворонкова, В.О. Новак. – К.: НВП, Видавництво «Наукова 



думка», НАН України, 2008. – 415 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Нормативно-правова база (закони, положення, статистичні данні) України. 

2. Джерела Інтернет. 

3. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленко, пров. Короленко, 1. 
 

 

СИЛАБУС 

з дисципліни "Управління організаційними змінами та розвитком"  

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) 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: методологія бізнес-планування, управління інтелектуальним капіталом, 

стратегічне управління. 

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

Навчальна дисципліна "Управління організаційними змінами та розвитком" буде корисна 

майбутнім висококваліфікованим фахівцям та має завдання створити базові поняття та 

інструментарій управління змінами в організації, зрозуміти коли потрібні зміни в організації, 

розробити процес стратегічного планування змін та типові моделі управління змінами, зрозуміти 

що відбувається з людьми у процесі змін, пояснити причини опору змінам та як реагувати на опір 

змінам. 

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 

організаційними змінами та розвитком. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

 розробляти ефективний план дій по запровадженню змін. 

 здійснювати керівництво процесом змін на різних етапах. 

 формувати команду для проведення змін в організації. 

 проводити моніторинг та аналіз процесу змін. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою викладення дисципліни є поширення і надбання знань щодо оволодіння практичними 

знаннями та набуття практичних навичок із організації процесу управління змінами. 

Задачами вивчення дисципліни "Управління організаційними змінами та розвитком" є: 

 розуміння сутності змін та природи їх виникнення; 

 формування  в студентів наукового світогляду і знань із технологій та методів 

управління змінами в організаціях; 

 вивчення особливостей функціонування організацій в умовах безперервних змін. 

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців 

здатності застосовувати на практиці навички управління змінами в організації, методи проведення 

змін, прийоми управління людськими ресурсами в процесі змін, методи подолання опору змінам, 

механізми стимулювання змін в організації, прийоми подолання конфліктів в процесі змін. 



 

5) Організація навчання.  

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 

Методи та форми навчання Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. «Основи управління організаційними змінами та розвитком» 32 

Розуміння 

формування 

здатності 

застосовувати на 

практиці навички 

управління змінами 

в організації, 

методи проведення 

змін, прийоми 

управління 

людськими 

ресурсами в 

процесі змін 

Лекція Теоретичні основи управління 

змінами 

Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Визначення потреби в змінах в 

організації (проблема, об'єкт, 

мета, завдання). 

Семінар-дискусія 2 

СРС Сутність, місце та значення 

управління змінами у 

діяльності сучасних 

організацій; основні підходи 

до УЗ на підприємстві. 

Презентація 

результатів 

3 

Лекція Розвиток організації в 

сучасних умовах та проблеми 

управління опором змін. 

Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Визначення характерних 

причини опору змінам. 

Семінар-дискусія 2 

СРС Поняття і природа змін; 

джерела змін, внутрішні та 

зовнішні зміни. Труднощі 

здійснення змін в сучасних 

умовах 

Презентація 

результатів, поточна 

контрольна робота 

2 

Лекція Стратегічний менеджмент в 

ході проведення змін. 

Планування змін. 

Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Визначення характерних 

причини опору змінам. 

Семінар-дискусія 2 

СРС Теорії пояснення джерел змін: 

екстерналістська теорія, теорія 

іманентних змін, інтегральна 

теорія 

Презентація 

результатів 

2 

Лекція Управління процесом змін Робота на лекції 2 

СРС Особливості організаційних 

змін 

Презентація 

результатів, поточна 

контрольна робота 

3 

Лекція Управління людськими 

ресурсами в процесі змін 

Робота на лекції 2 

СРС Базові моделі змін: еволюційні 

та революційні зміни 

Презентація 

результатів 

2 

Лекція Організаційні зміни Робота на лекції 2 

СРС Типи та специфічні цілі змін; 

особливості організаційних 

змін та їх основні принципи 

Презентація 

результатів 

2 

Змістовний модуль 2. Управління змінами в системі управління організацією 28 

Формування 

прийомів 

Лекція Зміни корпоративної культури Робота на лекції 2 

Семінарське Сильні та слабкі сторони Семінар-дискусія, 3 



управління 

людськими 

ресурсами в 

процесі змін, 

методи подолання 

опору змінам, 

механізми 

стимулювання змін 

в організації, 

прийоми подолання 

конфліктів в 

процесі змін. 

заняття різних стратегій змін рішення 

ситуаційних завдань 

СРС Класифікація змін за різними 

ознаками 

Презентація 

результатів 

2 

Лекція Управління перехідним 

періодом в процесі змін 

Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Відпрацювання методик 

проведення контролю процесу 

змін 

Семінар-дискусія 2 

СРС Фактори, що визначають 

необхідність та масштаби змін 

в організації 

Презентація 

результатів, поточна 

контрольна робота 

3 

Лекції Зміни на основі інформаційних 

технологій 

Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Керівництво процесом змін. 

Роль керівника в процесі змін. 

Стилі роботи керівника. 

Семінар-дискусія 2 

СРС Взаємозв’язок між рівнями 

змін 

Презентація 

результатів 

2 

Лекції Реструктуризації 

підприємства, необхідність, 

сутність і мета 

реструктуризації 

Робота на лекції 3 

СРС Способи адаптації команди до 

організаційних змін 

Презентація 

результатів 

2 

Лекції Моделі змін Робота на лекції 2 

СРС Способи ініціювання адаптації 

команди до організаційних 

змін 

Презентація 

результатів 

2 

Загальна кількість годин 

з них аудиторні 

самостійні 

120 

30 

90 

Кількість балів 60 

Вид контролю іспит 40 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо СРС проводяться викладачем згідно 

встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

- виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

- повністю виконані (розкривають тему завдання); 

- не мають логічних і розрахункових помилок; 

- виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою» 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі Оцінка Оцінка за національною шкалою 



види навчальної 

діяльності 

ECTS для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література 

Базова 

1. Майк Грин. Управление изменениями : пер. с англ. / Майк Грин. -СПб.: ДК, 2017. - 360 с. 

2. Виханский О.С. Менеджмент ' О.С. Виханский. А.И. Наумов. - 3-є изд. - М. : Гардарика, 2010. - 

320 с. 

3. Ка.мерон К. Диагностика и изменение организационной культурн / К. Камерон, Р. Куинн. - 

СПб. : ПИТЕР, 2011. 

4. Широкова Г.В. Управление организационньми изменениями : учеб. пособие /Г.В. Широкова. - 

СПб. : Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2015. 

5. Сенге П. Танец перемен: новьіе проблеми самообучающихся организаций / П. Сенге, А. 

Клейнер. Ш. Роберте и др. - М., 2013. 

 6. Харрингтон Д. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, анализ, управление, 

оптимизация / Д. Харрингтон, К. Зсселинг, X. Нимвеген. - СПб., 2012. 

Додаткова 

1. Новіков Б.В., Сініок Г.Ф.,  Круш П. В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб.- 

К.: "Центр навчальної літератури", 2014 

2. Основи менеджменту: Підручник/ Гріфін Р. - Львів, БаК, - 2011. - 430 с. 

3. Організаційна поведінка/ Д.Галгірел, Дж.В. Слокум - молодший, - К.: Академвидав, - 20 11 .  - 

547 с. 

4. Теоретичні та прикладні засади менеджменту/ Кузьмін О.Є. - Львів, БаК, - 2013. - 470  с. 

5. Управление информационными системами/ Лодон Дж. - Питер, - 2015. -541 с. 
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СИЛАБУС 

з дисципліни «Психологія стресу» 

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) 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. 

5) Організація навчання.  

Система оцінювання 

Професійні 

компетенції 

Методи та форми навчання Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. «» 56 

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) 

Лекція 1 Сутність поняття стрес. 

Об’єкт, предмет, 

методологія психології 

стресу 

Робота на лекції 4 

Семінарське 

заняття 

Сутність стресу, його види, 

ступені вираження та стадії 

розвитку 

Семінар-дискусія 3 

СРС Стрес в історичному вимірі Презентація 

результатів 

6 

Лекція 2 Стрес і проблема адаптації Робота на лекції 4 

Семінарське 

заняття 

Індивідуальні відмінності в 

реагуванні на стрес  

Семінар-дискусія 3 

СРС Особливості адаптаційного 

синдрому 

Презентація 

результатів 

5 

Лекція 3 Класична теорія стресу Г. 

Сельє, її роль у розвитку 

психологічних концепцій 

вивчення стресу 

Робота на лекції 4 

Семінарське 

заняття 

Оцінка рівня стресу Семінар-дискусія 3 

СРС Причини виникнення 

стресу 

Презентація 

результатів 

5 

Лекція 4 Сучасні підходи до аналізу 

професійного стресу 

Робота на лекції 4 

Семінарське 

заняття 

Динаміка протікання 

стресу 

Семінар-дискусія 4 

СРС Оцінка рівня стресу Презентація 

результатів 

5 

Змістовний модуль 2. «» 44 

Ініціювати, 

планувати та 

управляти змінами 

для вдосконалення 

існуючих та 

розроблення нових 

систем; 

налагоджувати 

соціальну 

Лекція 5 Гострі та хронічні форми 

стресових станів 

Робота на лекції 4 

Семінарське 

заняття 

Професійний стрес. 

особливості травматичного 

стресу 

Семінар-дискусія, 

рішення 

ситуаційних 

завдань 

4 

СРС Професійний стрес. 

Особливості 

травматичного стресу. 

Презентація 

результатів 

5 



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. 

 

Лекція 6 Синдроми особистісних і 

поведінкових деформацій 

стресового типу 

Робота на лекції 4 

Семінарське 

заняття 

Зменшення фізичного 

ефекту стресу 

Семінар-дискусія 3 

СРС Зміна ставлення до 

проблеми та її інша 

інтерпретація 

Презентація 

результатів 

5 

Лекції 7 Комплексна методологія 

оцінки та корекції 

психологічного стресу 

Робота на лекції 4 

Семінарське 

заняття 

Зміна ставлення до 

проблеми та її інша 

інтерпретація 

Семінар-дискусія 3 

СРС Загальні підходи до 

нейтралізації та управління 

стресом 

Презентація 

результатів 

5 

Лекції 8 Методи профілактики і 

корекції стресу 

Робота на лекції 4 

Семінарське 

заняття 

Ефективні взаємодія зі 

стресором та комплексні 

способи управління 

стресом 

Семінар-дискусія 

рішення 

ситуаційних 

завдань 

4 

СРС Активна взаємодія зі 

стресором та комплексні 

способи управління 

стресом 

Презентація 

результатів 

5 

Загальна кількість годин 

з них аудиторні 

самостійні 

90 

30 

60 

Кількість балів 100 

Вид контролю залік 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо СРС проводяться викладачем згідно 

встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

- виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

- повністю виконані (розкривають тему завдання); 

- не мають логічних і розрахункових помилок; 

- виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою» 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 
для заліку 



практики 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

 

7) Література 

Базова 

1. Розов В.І. Адаптивні антистресові психотехнології: Навч. посібн. - К.: Кондор, 2005. - 278 с.  

1. Селье Г. Стресс без дистресса / Г. Селье [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rulit.net/books/stress-bez-distressa-read-15443-1.html 

2. Валуйко О.М., Гошкодеря О.В. Управління професійним стресом керівників органів 

внутрішніх справ: Навчальний посібник. - К.: Видавничий дім «Скіф», КНТ, 2008 - 106 с. 

3. Кові Стівен P. 7 звичок надзвичайно ефективних людей. / Стівен Р. Кові; пер. з англ. О. 

Любенко. - Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2012. - 384 с.  

4. Ковпак Д.В. Как избавиться от тревоги и страха. Практическое руководство 

психотерапевта. - СПб.: Наука и Техника, 2007. - 240 с.  

5. Селъе Ганс. От мечты к открытию / [електронний ресурс]: 

http://bookz.ru/authors/sel_egans/distree/page-2-distree.html:  

6. Цигулъська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія: як допомогти собі та іншим. Курс 

лекцій. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти України. / Київ. «Наукова 

думка».  

7. Що таке стреси і як їх долати / Сененко Світлана «Дзеркало тижня» №12, 29 березня 2008, 

00:00 [електронний ресурс] / 1 1 ' 1 ' ’ 1 '' html  

ДОПОМІЖНА 

 

1.Dahrendorf R. Lebenschencen. Frankfurt G. M.: Suhrkamp. Cited in H. Strasser and S. Randall (1981), 

An introduction the theories of social change. London: Routleadge and Kegan Paul, 1979.  

2. Dohrenwend B. P. The Social Psychological Nature of Stress: A Framework for Causal Inquiry // 

Journal Adnormal Sosial Psychology, 1966. – Vol. 62. – P. 294–302. 

3. Dohrenwend B. S., Dohrenwend B. P. Class and Race as Status-Related Sources of Stress / Social 

Stress. S. Levine and A. Scotch (Eds.). Chicago: Aldine, 1970. – P. 111–140.  

4. Dooley D., Catalano R. The epidemiology of economic stress // American Journal of Community 

Psychology. – 1984 – № 2. – P. 387–409. 
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СИЛАБУС 

з дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень» 

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) Сагачко Юлія Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та 

менеджменту. 

Контактний телефон: 095-149-16-29; E-mail: sahachkojulija@gmail.com 

2) Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями). 

Базові знання з дисциплін: «Економіка підприємства», «Стратегічне управління», 

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

економіки», «Психологія та етика професійної діяльності». 

Постреквізити: «Управління проектами», «Управління організаційними змінами та 

розвитком». 

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

Навчальна дисципліна «Методи прийняття управлінських рішень» буде корисна майбутнім 

висококваліфікованим фахівцям для набуття знань і навичок розробляти та реалізовувати варіанти 

управлінських рішень та одержання ґрунтовних теоретичних та практичних знань щодо процесу 

розробки і реалізації управлінського рішення з застосуванням наукових підходів, методів, 

технологій. 

Методи прийняття управлінських рішень присвячено вивченню підходу до керування, що 

полягає в тім, що весь процес керування розглядається як нескінченний ланцюг управлінських 

рішень. Ефективність керування залежить насамперед від уміння менеджера розробляти й 

приймати ефективні управлінські рішення. Уміння менеджера при цьому припускає використання 

на практиці системного аналізу, економіко-математичного моделювання, раціональних методів 

планування, успішне виконання основних функцій менеджменту, а також створення ефективних 

комунікаційних зв'язків і сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

знати: історію та перспективи розвитку теорії прийняття рішень інформаційно-аналітичних 

систем та мереж; основні поняття і термінологію теорії прийняття рішень; сутність терміну 

„управлінське рішення”; класифікацію управлінських рішень; основні теорії прийняття рішень; 

закони, принципи, які впливають на розробку прийняття рішень; концептуально-теоретичні 

основи методів та моделей прийняття рішень; види та типи практичних задач, що вирішуються за 

допомогою методів теорії прийняття рішень; особливості практичного використання сучасних 

методів та моделей прийняття рішень; особливості використання експертних оцінок при 

розв’язанні практичних задач; можливості застосування методів теорії ігор при прийнятті рішень; 

процедури прийняття програмно - цільових державно-управлінських рішень; процедури 

прийняття нормативно-правових державно-управлінських рішень. 

вміти: застосувати інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішення; 

використовувати основні етапи розробки управлінських рішень; прийняття рішень і аналіз 

конкретних моделей у сфері стратегії, маркетингу, фінансів та інвестицій, персоналу; 

формалізувати практичні задачі відповідно до методів теорії прийняття рішень; формулювати 

варіанти вибору (альтернатив) для забезпечення прийняття ефективного та адекватного рішення; 

формувати систему критеріїв досліджуваної ситуації відповідно до мети і завдань дослідження; 



вироблення оптимального рішення або множини ефективних рішень за допомогою методів теорії 

прийняття рішень, формулювати варіанти вибору (альтернатив) для забезпечення прийняття 

ефективного рішення в органах державної влади. 

4) Мета та основні задачі дисципліни. 

Метою вивчення дисципліни є сформування у студентів потрібний рівень професіоналізму 

діяльності у сфері управління, оволодіння технологію прийняття ефективних управлінських 

рішень в обсязі класифікаційних вимог до фахівця. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

– роль, місце та класифікація управлінських рішень у діяльності державних органів влади та 

бізнесових організацій; 

– методологія і технологія процесу розробки та прийняття управлінських рішень; 

– вплив людського фактора та психологічні аспекти управлінських рішень; 

- прийняття управлінських рішень в органах виконавчої вади - особливості прийняття 

програмно-цільових державно–управлінських рішень, прийняття нормативно–правових державно–

управлінських рішень 

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців 

здатності: трансформувати знання теоретичних основ розроблення та прийняття управлінських 

рішень, параметрів і умов забезпечення їх якості; застосування законів, принципів для прийняття 

ефективних управлінських рішень; оволодіння методами пошуку, прийняття та обґрунтування 

управлінських рішень у професійній діяльності, прогнозування їхніх наслідків та оцінювання 

ефективності; володіння навичками застосування моделей, методів та критеріїв прийняття 

управлінських рішень як в умовах визначеності, так і в умовах невизначеності, ризиків та 

конфліктів; володіння методами інформаційного забезпечення розробки та прийняття 

управлінських рішень; уміння аналізувати проблемну ситуацію, визначати основні ризики, що 

впливають на результат діяльності; вміння проводити дослідження в галузі публічного 

адміністрування та приймати відповідні управлінські рішення.  

5) Організація навчання. 

Система оцінювання 

Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

Змістовний модуль 1. 

«Теоретико-методологічні основи розробки, прийняття та реалізації управлінських 

рішень» 

30 

трансформувати знання 

теоретичних основ 

розроблення та 

прийняття 

управлінських рішень, 

параметрів і умов 

забезпечення їх якості; 

застосування законів, 

принципів для 

прийняття ефективних 

управлінських рішень 

Лекція 
Теоретичні основи прийняття 

управлінських рішень 
Робота на лекції 2 

Самостійна робота 

студентів 

Науковий менеджмент: 

тейлоризм; філософія 

безперервного вдосконалення 

Презентація 

результатів 
3 

Семінарське 

заняття 

Методологія прийняття 

управлінських рішень 
Семінар-дискусія 3 

Лекція 

Методи та прийоми, що 

використовуються в процесі 

розробки та прийняття 

управлінських рішень 

Робота на лекції 2 

Самостійна робота 

студентів 

Інші методи прийняття 

управлінських рішень 

Презентація 

результатів 
3 

Семінарське 

заняття 

Закони, принципи та методи що 

впливають на розробку та 

реалізацію технології прийняття 

управлінських рішень. 

Семінар-дискусія 3 

Лекція 
Підходи та напрямки 

вдосконалення формування 
Робота на лекції 2 



Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

програмно - цільових державно – 

управлінських рішень 

Самостійна робота 

студентів 

Виділення етапів вибору та 

обґрунтування пріоритетів при 

формуванні державно – 

управлінських рішень 

Презентація 

результатів 
3 

Семінарське 

заняття 

Людина і система ухвалення 

рішення. Психологічний аспект 

прийняття управлінських рішень 

Семінар-дискусія, 

поточна 

контрольна робота 

3 

Лекція 

Інформаційне забезпечення 

розробки та прийняття 

управлінських рішень 

Робота на лекції 3 

Самостійна робота 

студентів 

Класифікація інформаційних 

систем 

Презентація 

результатів 
3 

Змістовний модуль 2. 

«Технології розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень» 
30 

оволодіння методами 

пошуку, прийняття та 

обґрунтування 

управлінських рішень у 

професійній діяльності, 

прогнозування їхніх 

наслідків та оцінювання 

ефективності; володіння 

навичками застосування 

моделей, методів та 

критеріїв прийняття 

управлінських рішень як 

в умовах визначеності, 

так і в умовах 

невизначеності, ризиків 

та конфліктів; володіння 

методами 

інформаційного 

забезпечення розробки 

та прийняття 

управлінських рішень; 

уміння аналізувати 

проблемну ситуацію, 

визначати основні 

ризики, що впливають на 

результат діяльності; 

вміння проводити 

дослідження в галузі 

публічного 

адміністрування та 

приймати відповідні 

управлінські рішення 

Лекція 
Планування нормативно-правових 

рішень 
Робота на лекції 2 

Практичне заняття Ділова гра "Корабельна аварія" Ділова гра 3 

Самостійна робота 

студентів 

Процедура прийняття 

нормативно-правових 

державно-управлінських 

рішень 

Презентація 

результатів 
3 

Лекція 
Ухвалення управлінського 

рішення керівником 
Робота на лекції 2 

Самостійна робота 

студентів 

Зв'язок програмно-цільового 

підходу з іншими 

методологічними підходами 

Презентація 

результатів 
2 

Лекції 

Особливості розроблення та 

прийняття стратегічних 

управлінських рішень 

Робота на лекції 2 

Семінарське 

заняття 

Моральні цінності і норми при 

прийнятті управлінського рішення 

Семінар-дискусія, 

поточна 

контрольна робота 

3 

Самостійна робота 

студентів 

Стратегічне управління як 

функціональний механізм в 

управлінні суспільними 

справами 

Презентація 

результатів 
3 

Лекції 
Розробка функціональних 

управлінських рішень 
Робота на лекції 2 

Самостійна робота 

студентів 
Політичні рішення 

Презентація 

результатів 
3 

Лекції 

Організація контролю за 

виконанням та оцінка 

ефективності управлінських 

рішень 

Робота на лекції 2 

Самостійна робота 

студентів 

Управлінські рішення та 

відповідальність 
Презентація 

результатів 
3 

Загальна кількість годин 

з них: аудиторні 

90 

20 
Кількість балів 60 



Професійні компетенції Методи та форми навчання 

Оцінка рівня сформованості 

компетентностей 

Форма контролю Бал 

самостійні 70 

Вид контролю іспит 40 

 

Прийом і консультації по виконанню завдань щодо самостійної роботи студентів (СРС) 

проводяться викладачем згідно встановленого графіку. 

Завдання СРС рахуються виконаними, якщо: 

– виконані і здані в зазначені викладачем строки; 

– повністю виконані (розкривають тему завдання); 

– не мають логічних і розрахункових помилок; 

– виконані студентом самостійно. 

При умові невиконання одного із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. При 

умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами. Студент зобов'язаний виконати всі 

завдання. 

Модулі проводяться викладачем у вигляді тестування або співбесіди. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Положення «Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою». 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

6) Політика курсу. 

Студент зобов'язаний щодня відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу 

надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати в визначений викладачем час. 

Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

7) Література. 

Базова 

1. Бакуменко В.Д. Прийняття рішень в державному управлінні: Навчальний посібник [у 2 ч.] 

/ В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. – К.: ВПЦ АМУ, 2010. – 276 с.  

2. Прийняття управлінських рішень [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Є. 

Петруня [та ін.]; ред. Ю. Є. Петруня. - 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2011. – 214 с.  

3. Теорія прийняття рішень [текст] підручник. / За заг. ред. Бутка М. П. [М. П. Бутко, І. М. 

Бутко, В. П. Мащенко та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 360 с.  

Допоміжна 



1. Аналітичний документ як інструмент підготовки управлінських рішень: навч.-метод. 

матеріали / І.В. Рейтерович, С.В. Ситник; уклад. В.М. Гаврилюк. – К.: НАДУ, 2013. – 56 с.  

2. Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний 

посібник / [Бер-данова О., Вакуленко В.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка де- 

централізації в Україні – DESPRO. – К. : ТОВ «София-А». – 2012. – 88 с.  

3. Берегой, Т. А. Державно-управлінські рішення [Текст]: навч. посіб. / Т. А. Берегой ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2011. - 231 с.  

4. Герберт А. Саймон. Адміністративна поведінка: дослідження процесів прийняття рішень в 

організаціях, що виконують адміністративні функції / Пер. з англ.; Вид. переробл. і допов. числен. 

заув. авт. – К.: АртЕк, 2001. – 392c.  

5. Гонціяж Я. Державне управління в контексті європейської інтеграції. – К.: 2016.-

Доступно: parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/21.pdf  

6. Державний менеджмент в контексті реалізації адміністративної реформи / Івано-

Франківський центр науки, інновацій та інформатизації. – Івано-Франківськ: 2012.- 200 c.  

7. КанеманДеніел. Мислення швидке й повільне. Як ефективно використовувати ресурс 

уваги та ухвалювати рішення в умовах невизначеності.-К.: Наш формат, 2017.  

8. Купрій В., Паливода Л. Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності 

органів влади: навч. посіб ./ Купрій В., Паливода Л. – К. : Макрос, 2011. – 200 с.  

9. Основи ризик-менеджменту та антикризового управління. Загальна характеристика 

факторів антикризового управління: навч.-метод. матеріали / М.М. Білинська,С.М. Коник, М.М. 

Газізов. – К.: НАДУ, 2013. – 72 с.  

10. Підготовка і прийняття управлінських рішень: навч.-метод. матеріали / М.С. Орлів; 

упоряд. Г.І. Бондаренко. – К. : НАДУ, 2013. – 40 с.  

11. Радов Д. Г. Основи професійної діяльності на державній службі: монографія / Д. Г. 

Радов; за заг. ред. Н. С. Калашник. – Запоріжжя : КСКАльянс, 2015. – 220 с.  

12. Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Кікоть, Т Федорів; за заг ред. І.Ібрагімової. 

– Проект “Реформа управління персоналом на державній службі в Україні”, 2012. – 400 с.  

Інформаційні ресурси 

1. Нормативно-правова база (закони, положення, статистичні данні) України. 

2. Джерела Інтернет. 

3. Бібліотеки: ХНТУСГ, вул. Алчевських 44 та Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленко, пров. Короленко, 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


