
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  

Силабус курсу 

 

1. Загальні відомості 

Викладач: к.держ.упр, доц. Набока Людмила Віталіївна;  

(https://kharkivkafedradu.wixsite.com/kafedradu/naboka) 

Консультування: вівторок 14.00 – 16.00 

Кафедра публічного управління та державної служби, ННІ «Інститут 

державного управління» ХНУ ім. В. Н. Каразіна ауд. 32  

м. Харків, проспект Героїв Харкова, 75. 

тел. (057) 732 09 51, 

e-mail: puds_idu@karazin.ua  

 

кафедра публічного управління та державної служби kafedraduds@ukr.net  

доцент, к. держ. упр. Набока Л. В. nabokalyuda@gmail.com 

 

2. Характеристика та обсяг навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 4 кредитів, загальна кількість годин – 120. 

 

Вибіркова  

Заочна форма навчання 
Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Семестр / триместр 

3-й 4-й 

Лекції 

2 год. 24 год. 

Практичні, семінарські заняття 

14 год.  18 год. 

Лабораторні заняття 

- год. -  год. 

Самостійна робота 

104 год. 78 год. 

у тому числі індивідуальне завдання  

10 год. 

 

3. Опис курсу 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування та розвиток 

професійної кваліфікації здобувачів вищої освіти на основі надання 

систематизованих знань про принципи й моделі раціональної організації 
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органів публічної влади та методичні підходи, методики і технології щодо 

підвищення результативності їх діяльності. 

 

Основні завдання вивчення дисципліни: сформувати у здобувачів 

систему знань про принципи й моделі раціональної організації та діяльності 

органів публічної влади; розширити уявлення про новітні методики і технології 

їх діяльності; виробити вміння аналізувати стан організації та діяльності 

владних інституцій, оцінювати результативність їх роботи, розробляти систему 

заходів щодо її поліпшення. 

 

Методи навчання: наукового управління, аналітичної обробки 

інформації, функціонального, організаційно-правового забезпечення, 

системного аналізу, моделювання; а також лекції із застосуванням 

мультимедійного забезпечення; підготовка індивідуального творчого завдання, 

його презентація; дискусії; робота в малих групах; ситуаційні вправи; робота з 

джерелами в інформаційній мережі Інтернет; аналіз законодавчих і 

нормативно-правових актів; аналіз практичної діяльності органів публічної 

влади. 

 

Результати навчання: 

дозволяють сформувати у студентів здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління 

та адміністрування, що передбачає застосування теорій та наукових методів 

відповідної галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Відповідно до Стандарту вищої освіти результати навчання включають: 

1. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.  

2. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, 

враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, 

розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення. 

5. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 

урядування та розвитку електронної демократії.  

6. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 

технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур. 

8. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою 

позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у 

сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм. 

10. Представляти органи публічного управління й інші організації 

публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх 

діяльності.  



11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні 

законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів рішень. 

12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері 

публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, 

постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних 

методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих 

висновків. 

 

Компетентності:  

Загальні компетентності: здатність приймати обґрунтовані рішення та 

використовувати сучасні комунікаційні технології. 

Фахові здатності: здатність організовувати діяльність органів 

публічного управління та інших організацій публічної сфери; здатність 

організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів 

із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема 

розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних 

сферах публічного управління та адміністрування. 

 

4. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Теоретичні засади організації діяльності органів публічної влади 

 

Тема 1. Органи публічної влади як складна система і об’єкт управління.  

Зміст: Поняття органів публічної влади, їх сутнісні особливості та 

класифікація. Принципи організації та діяльності органів публічної влади, 

класифікація принципів. Характеристика органів публічної влади як системи і 

об’єкта управління. Внутрішнє і зовнішнє середовище органів публічної влади, 

їх складові.  

Тема 2. Зміст організації діяльності органу публічної влади як процесу і 

функції управління. 

Зміст: Організація як процес та функція управління. Сутність і зміст 

організації в органах публічної влади: мета, завдання, принципи, підходи до 

реалізації. Головні характеристики організації як функції управління в органах 

публічної влади. Поділ, спеціалізація і кооперування праці, показники оцінки їх 

ефективності. Департаменталізація та її види в органах влади. Делегування 

повноважень. Централізація і децентралізація. Координація та регулювання.  

Поняття організаційної структури органу публічної влади. Сутнісні 

характеристики та елементи організаційної структури органу публічної влади. 

Основні вимоги до організаційної структури. Види організаційних структур 

управління. Основні етапи формування організаційної структури органу 



публічної влади. Критерії оцінки організаційної структури.  

 

Тема 3. Правова основа діяльності органів публічної влади. 

Зміст: Поняття правового регулювання управлінських явищ у публічній 

сфері. Поняття та рівні форм правового регулювання діяльності органів 

публічної влади, загальні вимоги до них. Компетенція і повноваження органів 

публічної влади. Взаємозв’язок функцій, компетенції та повноважень органів 

публічної влади. Правові та організаційні форми діяльності органів публічної 

влади. Базові законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють і 

регламентують діяльність органів публічної влади 

 

Розділ 2. Складові раціональної організації діяльності органів публічної влади 

 

Тема 4. Роль цілепокладання в організації та діяльності органу публічної 

влади.  

Зміст: Поняття мети в управлінні. Цілі публічного управління та їх 

класифікація. Принципи цілепокладання. Взаємозв’язок цілей, завдань та 

функцій управління. Взаємозалежність цілепокладання, планування та 

контролю в діяльності органів публічної влади. Формування, класифікація та 

механізм вироблення цілей в органах публічної влади. Технології 

цілепокладання. Зміст концепції управління за цілями (за результатами). 

Тема 5. Планування як основа діяльності органів публічної влади. 

Зміст: Поняття планування роботи. Принципи планування. Види 

планування. Нормативно-правове регламентування діяльності з планування. 

Програмно-цільовий, стратегічний, проектний підходи у діяльності органів 

публічної влади.  

Тема 6. Регламентування діяльності органів публічної влади. 

Зміст: Поняття «регламентування», його значення в діяльності органів 

публічної влади. Регламентуючі документи. Регламентування режиму праці та 

робочого часу в органах влади. Методи регулювання й обліку робочого часу. 

Організація робочого місця службовця.  

Тема 7. Контроль якості роботи органу публічної влади. 

Зміст: Поняття контролю, його види. Принципи ефективного контролю. 

Вимоги до контролю. Стадії контрольної діяльності. Світові стандарти системи 

контролю. Критерії ефективності функціонування внутрішнього та зовнішнього 

контролю. Організація контролю за виконанням документів в органах 

державної влади і органах місцевого самоврядування. Контроль якості, система 

управління якістю. Контроль якості роботи в органах державної влади і органах 

місцевого самоврядування. Управління якістю роботи органів публічної влади. 

 

Розділ 3. Методичні підходи до підвищення результативності діяльності 



органу публічної влади 

 

Тема 8. Функціональне обстеження діяльності органу публічної влади. 

Зміст: Поняття й мета функціонального обстеження діяльності органу 

публічної влади. Завдання та цілі функціонального обстеження. Типологія 

функціональних обстежень. Методологія проведення функціонального 

обстеження в органі публічної влади. Етапи проведення функціонального 

обстеження в органах державної влади. Методики проведення функціонального 

обстеження. Аналіз структурно-функціональних основ діяльності органу 

публічної влади. 

Тема 9. Контролінг у діяльності органу публічної влади. 

Зміст: Поняття контролінгу як сучасної концепції системного управління 

організаціями. Сутність контролінгу в діяльності органу публічної влади. 

Функції контролінгу в органах публічної влади. Види контролінгу в публічному 

управлінні. Інструментарій контролінгу. Організація та діяльність служби 

контролінгу в органах публічної влади. 

Тема 10. Антикризове управління в органах публічної влади. 

Зміст: Концептуальні підходи до формування системи антикризового 

управління в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. 

Кризи в публічному управлінні: виникнення, розвиток, подолання. Формування 

антикризової стратегії в органах публічної влади. Механізми антикризового 

управління в органах публічної влади. Діагностика криз в органах публічної 

вади. 

Тема 11. Маркетингові технології у практиці роботи органів публічної 

влади. 

Зміст: Роль маркетингу в діяльності органів публічної влади. Концепції 

маркетингу в публічному управлінні. Інструментарій та види маркетингу в 

публічному управлінні. Територіальний маркетинг органів публічної влади. 

 

Розділ 4. Сучасні підходи ефективної організації діяльності органів публічної 

влади 

 

Тема 12. Організаційний дизайн. 

Зміст: Поняття організаційного дизайну, його співвідношення з 

організаційною структурою. Важелі впливу організаційного дизайну на 

побудову органу влади. Рівні та етапи організаційних змін в органах влади. 

Об’єкти та компоненти організаційних перетворень. Організаційний розвиток 

органів публічної влади. 

Тема 13. Організаційний інжиніринг. 

Зміст: Інжиніринговий опис процесів у органах публічної влади. 

Методологія організаційного інжинірингу. Умови інжинірингового підходу. 



Учасники процесу інжинірингу. Загальні правила інжинірингу.  

Тема 14. Бенчмаркінг.  

Зміст: Поняття та сутність бенчмаркінгу. Особливості застосування 

бенчмаркінгу в органах публічної влади, його мета і завдання. Принципи 

бенчмаркінгу. Основні етапи впровадження бенчмаркінгу в органах влади.  

 

5. Теми практичних і семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

заочна заочна 

(дистанцій

на) 

1 Визначення організаційно-правового статусу 

органів публічної влади  

2 1 

2 Механізм і технології цілепокладання в органах 

публічної влади 

1 1 

4 Роль планування в діяльності органів публічної 

влади. Види планування.   

1 2 

5 Регламентування діяльності та регулювання 

робочого часу в органах публічної влади 

1 2 

6 Контрольна діяльності в органах публічної 

влади  

1 1 

7 Методики проведення функціонального 

обстеження діяльності органів публічної влади 

2 2 

8 Організація контролінгу в органах публічної 

влади  

1 2 

9 Застосування маркетингових технологій для 

підвищення якості управлінських послуг 

1 2 

10 Організаційні перетворення у діяльності органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування щодо попередження та 

подолання криз 

1 2 

11 Основні етапи організаційних змін  1 1 

12 Оцінка новітніх моделей, підходів та технологій 

організації діяльності органів публічної влади 

2 2 

Всього:  14 18 

 

6. Завдання для самостійної роботи 

 



Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: вивчення 

лекційного матеріалу, основних термінів та понять за темами дисципліни; 

роботу з опрацювання та вивчення рекомендованої додаткової літератури, 

законодавчих та нормативно-правових актів; підготовку до практичних занять, 

дискусій, роботу в малих групах, перевірку кожним студентом особистих знань 

за запитаннями для самоконтролю, виконання тестів для самоконтролю, 

підготовку індивідуального завдання. 

Для здобувачів, які навчаються за заочною (дистанційною) формою 

навчання, розроблено робочий зошит з дисципліни, який містить комплекс 

вимог, завдань і критеріїв оцінювання для практичних і семінарських занять, а 

також до виконання індивідуального завдання.  

 

Теми та завдання для самостійної роботи 
 

Тема Завдання 

Зміст самостійної роботи Бали 

Тема 1. Органи 

публічної влади як 

складна система і 

об’єкт управління 

Вивчити класифікацію органів 

публічної влади 

входить до 

поточної 

оцінки 

Проаналізувати внутрішнє і зовнішнє 

середовище органу публічної влади 

(за вибором студента) 

входить до 

поточної 

оцінки 

Тема 2. Зміст 

організації діяльності 

органу публічної 

влади як процесу і 

функції управління 

Вивчити основні етапи 

організаційного проєктування 

входить до 

поточної 

оцінки  

Порівняти критерії оптимальності та 

ефективності організаційної 

структури органів публічної влади та 

комерційних підприємств 

входить до 

поточної 

оцінки 

Тема 3. Правова 

основа діяльності 

органів публічної 

влади 

Проаналізувати на конкретних 

прикладах організаційно-правовий 

статус органів публічної влади (за 

вибором студента) 

входить до 

поточної 

оцінки 

Тема 4. Роль 

цілепокладання в 

організації та 

діяльності органу 

публічної влади 

Вивчити технології цілепокладання  входить до 

поточної 

оцінки 

Навести приклад застосування 1 

технології для конкретного органу 

публічної влади (за вибором 

студента) 

входить до 

поточної 

оцінки  

Тема 5. Планування як 

основа діяльності 

Опрацювати регламент роботи органу 

публічної влади (за вибором 

входить до 

поточної 



органів публічної 

влади 

студента) і скласти систему 

планування його роботи 

оцінки  

 

Визначити доцільність 

запровадження циклограм з 

планування у діяльності органів 

влади  

входить до 

поточної 

оцінки 

Тема 6. 

Регламентування 

діяльності органів 

публічної влади 

Скласти перелік нормативно-

правових актів, якими 

регламентується порядок організації 

та діяльності органу публічної влади 

(за вибором студента) 

входить до 

поточної 

оцінки 

Опрацювати «Рекомендації з 

організації праці державних 

службовців в органах виконавчої 

влади», затверджені наказом 

Міністерства праці та соціальної 

політики України № 55 від 28 січня 

2005 р., визначити відповідність умов 

роботи студента його положенням 

входить до 

поточної 

оцінки 

Тема 7. Контроль 

якості роботи органу 

публічної влади 

Проаналізувати систему контролю, 

сформовану в органові публічної 

влади, в якому працює слухач (або за 

вибором студента) 

входить до 

поточної 

оцінки 

Тема 8. 

Функціональне 

обстеження діяльності 

органу публічної 

влади 

Опрацювати методики проведення 

функціонального обстеження органу 

публічної влади 

входить до 

поточної 

оцінки 

Скласти план його проведення (вид 

методики студент обирає самостійно) 

для конкретного органу публічної 

влади 

входить до 

поточної 

оцінки 

Тема 9. Контролінг у 

діяльності органу 

публічної влади 

Скласти порівняльну таблицю понять 

«контроль» і «контролінг» 

входить до 

поточної 

оцінки 

Визначити послідовність етапів для 

організації контролінгу в органові 

публічної влади  

входить до 

поточної 

оцінки 

Тема 10. Антикризове 

управління в органах 

публічної влади 

Систематизувати ключові проблеми у 

діяльності органів публічної влади 

України (або за вибором студента), 

визначити, які з них можуть 

входить до 

поточної 

оцінки 



призвести до кризових ситуацій і криз  

Тема 11. Маркетингові 

технології у практиці 

роботи органів 

публічної влади 

Спланувати і провести маркетингове 

дослідження якості надання 

адміністративних послуг органом 

влади, в якому працює студент (або за 

вибором студента). Підгодовувати 

презентацію  

входить до 

поточної 

оцінки 

Тема 12. 

Організаційний 

дизайн  

Скласти порівняльну таблицю понять 

«організаційний дизайн» і 

«організаційна структура»  

входить до 

поточної 

оцінки 

Визначити напрями організаційних 

змін в органові влади 

входить до 

поточної 

оцінки 

Тема 13. 

Організаційний 

інжиніринг 

Знайти приклади застосування 

організаційного інжинірингу в 

органах публічної влади  

входить до 

поточної 

оцінки 

Визначити процеси в органах влади, 

які потребують зміни чи 

вдосконалення  

входить до 

поточної 

оцінки 

Тема 14. Бенчмаркінг Знайти і описати приклади 

застосування бенчмаркінгу в органах 

публічної влади 

входить до 

поточної 

оцінки 

 

7. Індивідуальне завдання (самостійна робота) 

 

Індивідуальним завданням з дисципліни «Організація діяльності органів 

публічної влади» є творча робота, що є видом позааудиторної самостійної 

роботи здобувача і виконується у процесі вивчення програмового матеріалу. 

Перелік тем індивідуальних завдань визначається викладачем. Обрана 

тема погоджується з викладачем на початку семестру, протягом якого 

вивчається дисципліна «Організація діяльності органів публічної влади».  

Рекомендовані теми індивідуальних завдань: 

1. Зарубіжний досвід оцінювання діяльності органів публічної влади. 

2. Інституційна пам’ять як чинник забезпечення стабільності й 

наступності в організації діяльності органу публічної влади. 

3. Зарубіжний досвід розвитку інституційної пам’яті в органах 

публічної влади. 

4. Інформаційна діяльність органу публічної влади та її вплив на якість 

його функціонування. 



5. Удосконалення правового забезпечення діяльності органів публічної 

влади України. 

6. Правова основа діяльності органів публічної влади зарубіжних країн. 

7. Електронне урядування як нова форма організації діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування України. 

8. Моніторинг та оцінювання у діяльності органів публічної влади 

України. 

9. Використання системного підходу в управлінні організаційними 

змінами в органах влади. 

10. Роль маркетингу в публічному управлінні. 

11. Запровадження маркетингових технологій у діяльність органів 

публічної влади: міф чи реальність. 

12. Сучасні моделі організації діяльності органів публічної влади. 

13. Процесний підхід у діяльності органів публічної влади.  

14. Організаційний розвиток органів публічної влади. 

15. Функціональне обстеження діяльністю органів публічної влади – 

шлях до вдосконалення чи рудимент старої системи. 

16. Розвиток організаційної культури в органах публічної влади. 

17. Вплив цілепокладання на побудову та діяльність органу публічної 

влади.  

18. Взаємозв’язок цінностей, цілей, функцій та структури органу 

публічної влади.  

19. Вплив зовнішнього середовища органу публічної влади на побудову 

його структури та функцій. 

20. Моделі сучасних організацій: досвід для органів влади України. 

21. Управління якістю в органах публічної влади: потреба чи шлях до 

бюрократизму. 

22. Кризи в організації органу влади: сутність, види, підходи до 

подолання. 

23. Організаційна криза органу влади – загроза чи точка зростання? 

24. Регламентування діяльності органу публічної влади – шлях до 

упорядкування відносин в органові влади чи їх бюрократизація. 

25. Планування в організації діяльності органу публічної влади: 

обов’язкова і важлива функція чи рутинна і нікому не потрібна робота. 

 

Індивідуальне творче завдання містить такі елементи: 

‒ титульна сторінка, де зазначають: 

‒ назву вищого навчального закладу; 

‒ назву кафедри; 

‒ назву навчальної дисципліни; 

‒ номер академічної групи; 

‒ номер варіанта; 

‒ дату подання індивідуального завдання викладачеві на 

перевірку – число, місяць, рік; 

‒ зміст містить назву розділів (параграфів тощо) письмової роботи.  

Здобувач має подати роботу на перевірку до кінця семестру, але не 

пізніше терміну проведення підсумкового модульного контролю. Бали за 



виконання індивідуального завдання враховуються під час виставлення 

загальної оцінки з дисципліни. 

 

8. Методи контролю та критерії оцінювання 

 

Методи контролю передбачають поточний контроль та підсумковий 

контроль. Поточний контроль включає проміжні тести за окремими темами, 

оцінку самостійної роботи (презентації та доповіді, опитування), оцінку роботи 

під час практичних занять за результатами участі в дискусіях, роботі малих 

груп тощо. 

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену. Екзамен 

проводиться у письмовій формі і включає тест з теоретичних питань (20 балів) і 

і практичне завдання (20 балів). 

 

Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, 

індивідуальні завдання 

Екзаменаційна 

робота 

(письмова) 

Сума 

Самостійна робота 

(виконання завдань, 

презентація + активність 

на заняттях) 

Індивідуальне 

завдання 

Разом 

50 10 60 40 100 

 

Критерії оцінювання 

 

Самостійна робота здобувачів, які навчаються за заочною формою 

навчання:  

Презентація (25) – презентація, доповідь та обговорення.  

Виконані усі завдання, зроблено висновки, матеріал подано логічно і 

змістовно, повні відповіді на запитання та гарні навички дискусії – 25 бали.  

Є несуттєві недоліки у виконанні завдань та презентації – 20 бали.  

Певні завдання невиконані або є суттєві помилки, недоліки у висновках, 

неповні відповіді – 15 балів. 

Презентація не відповідає структурі завдань, представлені лише деякі 

аспекти завдань, недостатній рівень володіння матеріалом – 10 балів.  

Активність на заняттях (25).  

Опитування за тематикою завдань самостійної роботи. Оцінка відповідно 

до балів, зазначених у п.6. Неповна відповідь/зауваження оцінюється 

зниженням оцінки на 50%.  

Самостійна робота здобувачів, які навчаються за заочною 

(дистанційною) формою навчання: 



Виконання практичних завдань у дистанційному режимі (50). 

Практичне завдання виконано повністю, без зауважень, висновки чіткі й 

конкретні – 10 балів. 

Є несуттєві недоліки у виконанні завдань, неточно сформульовані 

висновки – 8 балів. 

Певні завдання невиконані або є суттєві помилки, недоліки у висновках, 

неповні відповіді – 5 балів  

Певні завдання невиконані або представлені лише деякі аспекти цих 

завдань, що свідчить про недостатній рівень володіння матеріалом – 3 бали.  

При оцінюванні участі у семінарських заняттях береться до уваги знання 

матеріалу, активність здобувача, вміння дискутувати, доводити свою думку, 

аргументувати – 7 балів.  

Короткі відповіді на всі питання, запропоновані для обговорення, 

незначна участь у дискусії – 5 балів. 

Відповіді на окремі питання, без участі в обговоренні – 3 бали. 

Коротка відповідь на 1 питання, без участі в обговоренні – 1 бал. 

Індивідуальне завдання (10). 

Роботу оформлено згідно з вимогами, зміст відповідає тематиці 

дослідження, текст викладено логічно і послідовно, наявний аналіз, чітко 

вказані переваги і недоліки, надані конкретні пропозиції щодо їх подолання, 

посилання на літературу й нормативні акти співпадають із джерелами – 10 

балів. 

Є окремі недоліки в оформленні роботи, порушено логіку викладення 

матеріалу, наявний аналіз, але висновки і пропозиції недостатньо конкретні – 7 

балів. 

У роботі є суттєві недоліки в оформленні, відсутній аналіз, не визначено 

недоліки, висновки поверхові, пропозицій мало, всі вони загального 

характеру – 5 балів. 

Роботу виконано не за визначеною структурою завдання, розкрито лише 

деякі аспекти проблеми, яка розглядається, що вказує на недостатній рівень 

володіння матеріалом, роботу оформлено з грубими порушеннями технічних 

вимог щодо оформлення робіт такого роду, відсутній або сформований 

некоректно список джерел посилання – 3 бали. 

Екзамен (40): тест з теоретичних питань (30 балів, 30 питань) і практичне 

завдання з питань організації діяльності органів публічної влади (10 балів). 

Правильні відповіді – 1 бал за кожну. Тестування проводиться в електронному 

вигляді (з використанням технологій дистанційного навчання на платформі 

Google (додаток Classroom).  

У разі настання / продовження дії обставин непереборної сили (в тому 

числі запровадження жорстоких карантинних обмежень в умовах пандемії із 

забороною відвідувати ЗВО чи введення у дію військового стану і 



неможливістю відвідувати ЗВО) здобувачам вищої освіти надається 

можливість скласти екзамен дистанційно на базі платформи Google 

Classroom з одночасним підключенням відеоконференції на платформі Google 

Meet. У дистанційному режимі здобувач проходить тестування (тест 

складається із 60 теоретичних питань за кожну правильну відповідь здобувач 

отримує 0,5 бала) і роз’вязує практичне завдання, за яке отримує 10 балів.  

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка за чотирьохрівевою системою 

оцінювання 

90 ‒ 100 відмінно 

70 ‒ 89 добре 

50 ‒ 69 задовільно 

1 ‒ 49 незадовільно 

 

9. Політика курсу щодо дотримання принципів академічної 

доброчесності. Суворе дотримання принципів академічної доброчесності 

відповідно до Положення про систему запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої 

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

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

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

 

10. Оскарження результатів підсумкового контролю здійснюється 

згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Харківському 

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

№ 0211-1/342 від 10.07.2018 р., 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U).  
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Основна література 
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самоврядування: практичний посібник АМУ для громад. Київ : Асоціація міст 

України, 2020. 16 с. 

2. Вагонова О. Г., Горпинич О. В., Чорнобаєв В. В. Організація 

діяльності органів державної влади: навч. посіб. Дніпро : НТУ «ДП», 2019. 77 с. 

3. Взаємодія з громадськістю: збірник звітів за результатами оцінки 

діяльності органів виконавчої влади за напрямком «взаємодія з 

громадськістю» / упоряд. Любов Паливода. Київ : БФ «Творчий центр ТЦК», 

2018. 72 с. 

4. Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. Стратегічне 

https://www.univer.kharkov.ua/docs/antiplagiat_nakaz_polozhennya.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U


управління. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 440 с. 

5. Інструменти забезпечення ефективності, результативності та якості 

діяльності органів державної влади / [М. Канавець, Ю. Лихач, А. Крикуля, О. 

Бутенко, Ю. Єрченко ; за заг. ред. В. Купрія]. Київ : Центр адаптації державної 

служби до стандартів Європейського Союзу, 2019. 178 с.  

6. Ладанюк А.П., Луцька Н.М., Кишенько В.Д., Власенко Л.О., Іващук 

В.В. Методи сучасної теорії управління. Київ: Ліра-К, 2018. 368 с. 

7. Набока Л. В. Запровадження оцінювання якості та результативності 

діяльності служб управління персоналом в органах публічної влади. Державне 

будівництво. 2019. №2. URL: 

http://db.journal.kharkiv.ua/index.php/db/article/view/63. 

8. Набока Л. В. Удосконалення структурно-функціонального 

забезпечення діяльності служб управління персоналом органів публічної влади 

як умова їх організаційного розвитку. Теорія та практика державного 

управління. 2020. № 2. С. 215‒223. 

9. Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування : 

практичний посібник АМУ для громад. Київ : Асоціація міст України, 2020. 

42 с. 

10. Посібник для керівників державної служби / [Ю. Лихач (кер. авт. 

колективу), М. Канавець, Р. Попов, А. Малюга, Н. Шамрай, С. Гербеда, А. 

Мацокін, Н. Чермошенцева, С. Селіванов, Н. Щербак, В. Дівак, Г. Третяченко, 

Ю. Єрченко, М. Постоловська, О. Бутенко, Л. Михалик; за заг. ред. Н. 

Алюшиної]. Київ : ТОВ «ВІСТКА». 422 с. 

11. Процедурні питання організації роботи органів місцевого 

самоврядування : практичний посібник АМУ для громад. Київ : Асоціація міст 

України, 2020. 49 с. 

12. Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. 

Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. 

М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – 224 с. 

13. Сментина Н. В., Фіалковська А. А. Стратегічне планування 

місцевого розвитку: навч. посіб. Київ : ФОП Гуляєва В.М., 2019. 244 с 

14. Тертичка В. Стратегічне управління : підручник. Київ : «К.І.С.», 

2017. 932 с.  

 

Допоміжна література  

1. Брітченко І. Г., Князевич А. О. Контролінг : навч. посіб. Рівне : 

Волинські обереги, 2015. 280 с. 

2. Дейнега О. В. Маркетинг як інструмент розвитку потенціалу 

послугової  діяльності територіальних громад. Λόгoσ. Online. 2020. №12. URL: 

https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.12.03.html. 

3. Мостенська Т.Л., Юрій Е.О. Інструменти антикризового управління. 



Український журнал прикладної економіки. Том.4. 2019. №1. С.64-72. 

4. Мальска М., Білоус С. Менеджмент організацій: теорія та практика: 

навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 190 с.  

5. Пєтков В.П., Торяник В.М. Менеджмент у державному управлінні : 
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«Гельветика», 2017. 404 с.  
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Дніпро: Видавець «Книжній дом», 2019. 240 с. 
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