
НАВЧАЛЬНІ ТРЕНІНГИ 

Силабус курсу 

1. Загальні відомості 

Лектори: к.е.н., доц.. Крамарева Ольга Сергіївна, 

консультування: вівторок 13.20-14.40 ; 

к.держ. упр., доц. Покотило Тетяна Василівна, 

консультування: середа 14.50-16.10 

к.держ.упр., доц. Бублій Максим Петрович,  

консультування: понеділок 1000 -1200 , середа 1200 - 1400 ; 

к.держ.упр., доц. Орел Юрій Леонідович, 

консультування: понеділок 1320-1440 . 

 

Кафедра управління персоналом та підприємництва, ауд. 12 а. 

м. Харків, Московський проспект, 75, тел. (057) 707 51 94, 

 

e-mail: Крамарева Ольга Сергіївна: kramareva.olga@gmail.com,  

e-mail: Покотило Тетяна Василівна: pokotilo2017@gmail.com, 

e-mail: Бублій Максим Петрович: mbubliy@gmail.com,  

e-mail: Орел Юрій Леонідович: ua2015ua@ukr.net. 

 

2. Характеристика та обсяг навчальної дисципліни 

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

 
За вибором 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
Рік підготовки 

1-й 1-й 
Семестр 

1-й 1-й 
Лекції 

  
Практичні, семінарські заняття 

40 год.  
Самостійна робота, у тому числі 

80 год.  

 
3. Опис курсу 
Мета викладання навчальної дисципліни (навчальних тренінгів): засвоєння знань, 

розвиток умінь і навичок з метою підвищення компетентності слухачів у сфері публічного 

управління та адміністрування при розв’язані реальних завдань (кейсів), які безпосередньо 

пов’язуються із ситуаціями сфери публічної служби, і тим самим розширюючи 

особистісний, професійний та творчий розвиток слухача. 

Навчальні тренінги орієнтовані на підвищення професійних компетентностей 

слухачів у сфері управління організаційними змінами, реформування системи місцевого 

самоврядування та децентралізації влади, а також оволодіння інноваційними технологіями 

управління персоналом в публічних організація та формування базових знань з основних 

загальнодержавних податків та зборів. 

Навчальні тренінги реалізуються за наступними змістовними модулями: 

«управління організаційними змінами», «реформування місцевого самоврядування та 
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територіальної організації влади в Україні», «податки», «технології управління 

персоналом». 

 

Навчальний тренінг «Управління організаційними змінами» 

Основні завдання навчального тренінгу: формування цілісної системи теоретичних 

знань та практичних навичок щодо впровадження організаційних змін, розуміння 

принципів та особливостей застосування сучасного інструментарію управління змінами в 

публічних організаціях та вироблення навичок щодо оцінювання ефективності 

впровадження змін. 

 

Навчальний тренінг «Реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні» 

Основні завдання навчального тренінгу: формування у слухачів теоретичних знань 

та практичних навичок з метою розвитку професійної компетентності посадових осіб 

органів місцевого самоврядування територіальних громад; отримання ними практичних 

знань про власне місце і роль в системі сучасного місцевого самоврядування в Україні; 

оволодіння уміннями і навичками, необхідними для визначення основних ресурсів 

розвитку громад та територій; відстоювання інтересів жителів села, селища, мешканців 

старостинського округу та громади загалом; вирішення актуальних проблем розвитку та 

інші. 

 

Навчальний тренінг «Податки» 

Основні завдання навчального тренінгу: вивчення сутності податків та набуття 

практичних навичок їх розрахунку. 

 

Навчальний тренінг «Технології управління персоналом». 

Основні завдання навчального тренінгу: вивчення інноваційних технологій 

управління людськими ресурсами та набуття вмінь практичного їх застосування у 

процесах добору, оцінювання та використання персоналу; застосування сучасних методів 

планування та прогнозування потреб у персоналі; організування набору і відбору 

персоналу в публічній організації. 

 

Методи, методики та технології: управління та прийняття рішень, аналітичної 

обробки інформації, інституціонального, інструментального, функціонального, 

організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування, 

системного аналізу, моделювання, прогнозування та проєктування. 

 

Заданням навчальних тренінгів с оволодіння таких компетентностей: 

Загальні компетентності 

ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і 

культурний рівні. 

Знання: Зн1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень. 

Навички: Ум2. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у 

широких або мультидисциплінарних контекстах. 

 

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Знання: Зн1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень  



Зн2 Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. 

Уміння: Ум1 Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для 

проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку 

нових знань та процедур  

Ум2 Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або 

мультидисциплінарних контекстах  

Ум3 Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за 

наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та 

етичної відповідальності 

Відповідальність та автономія: АВ3. Здатність продовжувати навчання з високим 

ступенем автономії. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та 

інших організацій публічної сфери.  

Знання: Зн1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень. 

Навички: Ум2. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у 

широких або мультидисциплінарних контекстах. 

Комунікацію: К1 Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та 

аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. 

Відповідальність та автономія: АВ1 Управління робочими або навчальними 

процесами, які є складними непередбачуваними та потребують нових стратегічних 

підходів  

 

Результати навчання: 

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.  

РН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, 

враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти 

проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.  

РН06. 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.  

РН12. 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. 

 

Тематичні плани навчальних тренінгів 

 

Змістовний модуль 1. «Управління організаційними змінами» 

Тема 1. Управління організаційними змінами: предмет, завдання, еволюція 

Сутність феномену «зміни». Джерела змін: зовнішні та внутрішні. Види змін: 

технологічні зміни, зміни бізнес-моделі, структурні та культурні зміни, зміни 

орієнтовані на персонал. Рівні змін: індивідуальні, групові, організаційні.  

Тема 2. Концепції та моделі управління організаційними змінами  

Організація як динамічна система. Система управління розвитком організації. 

Керовані та некеровані процеси організаційного розвитку (антикризове управління).  

Тема 3. Процес управління змінами в публічних організаціях 



Етапи планування організаційних змін. Визначення цілей змін. Завдання, 

структура та вимоги до розроблення проекту змін. 

Організаційна діагностика: необхідність проведення і зміст. Матриця 

ситуаційного аналізу організаційних змін. Система показників оцінки рівня готовності 

організації до змін. Система можливостей впровадження змін в організації. 

Тема 4. Опір змінам. Методи подолання опору персоналу при впровадженні 

організаційних змін. 

Опір змінам та його наслідки для організації. Причини опору змінам. Особистісні 

та структурні бар’єри у сприйнятті змін.  

Тема 5. Умови та чинники ефективного управління організаційних змін. 

Роль та вимоги до компетентності керівника в управлінні змінами. Ролі 

професійних консультантів та специфіка їх роботи при впровадженні змін. 

Роль служби управління персоналом при впровадженні змін. Управління 

персоналом в умовах організаційних змін. Логічні рівні поведінки людей: піраміда 

Р. Ділтса.  

Тема 6. Лідерство та формування команди при впровадженні змін 

Лідерство як основа життя. Сутність лідерства. Мислення лідера, його основі 

складові. Лідерські стратегії як сукупність рішень і вчинків. Ризик, навантаження і 

відповідальність людини.  

Команда та група: сутність та відмінності. Принципи формування команд. 

Ефективність роботи команди. Основні етапи розвитку команди. Підбір команди та 

залучення персоналу до впровадження змін. Мотивація в управлінні змінами. Комунікація 

в процесі змін. Подолання конфліктів в процесі змін. Сучасне командоутворення: 

самоврядні команди бірюзових організацій. 

Тема 7. Стратегічний менеджмент в процесі проведення змін. 

Загальні принципи стратегічного менеджменту. Стратегії проведення змін. Вибір 

стратегічних змін. Система стратегічних змін. Сфери проведення стратегічних змін. 

Класифікація проведення стратегічних змін. 

Модель змін К. Левіна. Концепція організаційних змін за Л.Грейнером.  

Тема 8. Сучасні методи управління змінами 

Особливості застосування методів управління змінами: аутсорсингу та 

бенчмаркингу. Характеристика сучасних методів управління змінами, таких як: 

даунсайзинг, реінжиніринг. Характеристика сучасних методів управління еволюційними  

змінами: концепція загального управління якістю (TQM), концепція «Шість сигм».  

 

Змістовний модуль 2. «Реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні» 

Тема 1. Децентралізація та новий адміністративно-територіальний устрій. 

Мета здійснення децентралізації і завдання впровадження реформи місцевого 

самоврядування. Етапи впровадження реформи. Проміжні та поточні результати. 

Власні та делеговані повноваження ОМС. Інститут старост. Проблеми взаємодії та 

делегування повноважень між радами територіальних громад, районними радами та 

райдержадміністраціями. Система організації влади на обласному та районному рівнях. 

Джерела формування доходної частини місцевих бюджетів. 

Тема 2. Місцеві вибори: порядок обрання депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних і міських голів. 

Особливості організації виборчого процесу на місцевих виборах за новим виборчим 

кодексом. Нормативно-правове забезпечення виборчого процесу. Виборча система. 

Система виборчих комісій. Порядок та право висування кандидатів. Виборчий бюлетень. 

Організація голосування. Порядок підрахунку голосів, підбиття підсумків голосування та 

встановлення результатів виборів. 

Тема 3. Депутат місцевої ради – представник інтересів територіальної громади. 



Статус депутата місцевої ради. Нормативно-правове забезпечення статусу 

депутатів місцевих рад. Порядок формування, організація роботи органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, 

міської, районної у місті ради. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Конфлікт інтересів при здійснення депутатських повноважень. Сесійні та позасесійні 

форми роботи депутата місцевої ради у раді та її органах. Помічники-консультанти 

депутата місцевої ради. Співпраця депутата місцевої ради з виборцями: як зробити 

роботу депутата місцевої ради більш ефективною. 

Тема 4. Основи проєктної діяльності та грантрайтинг в територіальних громадах.  

Підходи до визначення сутності та змісту категорій «проєкт», «проєктний 

підхід». Основні характеристики проєкту. Життєвий цикл проєкту. Класифікація 

проєктів. Джерела фінансування проєктів. Механізми залучення позабюджетних коштів 

для розвитку громад. Бюджет участі. Пошук потенційних донорів, меценатів, 

інвесторів: відмінності у характері взаємодії з ними.  

Тема 5. Проєктно-орієнтоване управління розвитком громади. 

Модель ПОУРГ. Успішні кейси з проєктно-орієнтованого управління розвитком 

громад. Результативність та ефективність впровадження проєктно-орієнтованого 

підходу до управління розвитком громади. Форми та механізми створення проєктних 

офісів в громадах. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку громад. 

Генеральний план та просторове планування.  

Тема 6. Інвестиційна привабливість та брендинг територіальних громад. 

Інвестиції та інновації: сутність та зміст. Критерії оцінки рівня інвестиційної 

привабливості громад та територій. Методика складання інвестиційного паспорту 

громади. Бренд громади. Інструменти просування бренду громади. Використання бренду 

громади з метою підвищення її інвестиційної привабливості. 

 

Змістовний модуль 3. «Податки» 

Тема 1. Сутність та види податків 

Етапи розвитку податків. Сутність податку, збору, внеску, мита.  Елементи 

податку. Класифікація податків. Податкові зміни в Україні у поточному роц., їх вплив на 

різні верстви громадян та економіку країни. 

Тема 2. Податок на доходи фізичних осіб 

Сутність та елементи ПДФО. Податкова соціальна пільга. Податкова знижка. 

Військовий збір.Єдиний соціальний внесок. 

Тема 3. Податок на додану вартість. 

Сутність та елементи ПДВ. Еволюція ПДВ, його ставки у різних країнах. 

Податкове зобов’язання та податковий кредит. Механізм відшкодування ПДВ. 

Тема 4. Акцизний податок 

Сутність та елементи акцизу. Перелік підакцизних товарів в Україні та інших 

країнах. Адвалорна та специфічна ставки податку. Мінімальне акцизне податкове 

зобов’язання. Маркування акцизного податку. 

Тема 5. Мито.  

Сутність та елементи мита. Види та призначення мита. Адвалорна, специфічна 

та комбінована ставки податку. Митний тариф України. 

 

Змістовний модуль 4. «Технології управління персоналом» 

Тема 1. Методологічні основи технологій управління персоналом. 

Предмет, об'єкт і завдання навчальної дисципліни «Технології управління 

персоналом». Взаємозв'язки дисципліни «Технології управління персоналом» з іншими 

дисциплінами. 

Тема 2. Аналіз робіт в організації. 

Сутність і завдання аналізу робіт. Етапи аналізу робіт. Складання посадової 



інструкції та паспорта посади. Розроблення професіограми.  

Тема 3. Формування вимог до кандидатів на вакантну посаду. 

Джерела підбору персоналу. Рекламні оголошення у засобах масової інформації. 

Використання послуг служб зайнятості, приватних агенцій і навчальних закладів. 

Використання Інтернет-технологій для підбору персоналу. 

Тема 4. Пошук і залучення кандидатів на вакантну посаду 

Технології пошуку та залучення кандидатів на вакантну посаду. Сутність, етапи 

та суб’єкти професійного підбору персоналу. Переваги та недоліки внутрішнього та 

зовнішнього джерел підбору персоналу.  

Тема 5. Технології проведення інтерв’ю з кандидатами на вакантну посаду. 

Місце інтерв'ю у підборі персонал. Види інтерв'ю. Підготовка до проведення 

інтерв'ю. Структура інтерв'ю. Технології проведення інтерв'ю. Технології проведення 

телефонного інтерв’ю.  

Тема 6. Психологічні та нетрадиційні методи оцінювання кандидатів на вакантну 

посаду. 

Технології проведення тестування. Використання графологічної експертизи. 

Нетрадиційні методи оцінювання кандидатів на вакантну посаду. Прийняття рішення 

про заповнення вакансії. Ефективність підбору персоналу. 

Тема 7. Технології у галузі лізингу персоналу. 

Передумови використання підприємствами лізингових послуг. Переваги та 

проблеми, пов'язані з використанням лізингу персоналу. Документальне оформлення 

тристоронніх лізингових відносин. Технологія взаємодії лізингодавця та 

лізингоотримувача. 

Тема 8. Процедури оцінювання працівників. 

Самооцінювання, його переваги та недоліки. Використання оцінювання «360». 

Визначення відповідальних осіб за проведення оцінювання. Оформлення результатів 

оцінювання. Використання спеціальних бланків, форм, листів, характеристик.. 

Методичні аспекти розроблення оцінювальних форм. 

 

5. Теми навчальних тренінгів 
№ з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна заочна 

Змістовний модуль 1. «Управління організаційними змінами» 

1. Сутність феномену «зміни». Джерела змін: зовнішні та 

внутрішні. Рівні змін: індивідуальні, групові, 

організаційні.  

1  

2. Закономірності та моделі розвитку і життєвого циклу 

організацій (модель організаційного розвитку 

Л. Грейнера, модель життєвого циклу організації І. 

Адізеса). 

1  

3. Процес управління змінами в публічних організаціях 2  

4. Опір змінам. Методи подолання опору персоналу при 

впровадженні організаційних змін. 

2  

5. Лідерство та формування команди при впровадженні змін 1  

6. Модель змін К. Левіна. Концепція організаційних змін за 

Л.Грейнером.  

2  

7. Характеристика сучасних методів управління 

еволюційними  змінами: концепція загального управління 

якістю (TQM), концепція «Шість сигм».  

1  



Змістовний модуль 2. «Реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні» 

 
1. 

Орієнтація у новому адміністративно-територіальному 

устрої України. Базовий та районний рівні АТУ. 

2  

2. 
Обробка бюлетенів та формування протоколів з 

підрахунку голосів на виборчій дільниці. 

2  

3. 
Порядок оформлення депутатського звернення та запиту. 

Підготовка до проведення сесії місцевої ради. 

2  

4. 
Пошук  конкурсів та проєктів з метою розв’язання 

конкретної проблеми у громаді.  

2  

5. Вибір оптимальної моделі проєктного офісу для громади 1  

6. Розробка інвестиційного паспорту громади 1  

Змістовний модуль 3. «Податки» 

 1 Завдання щодо визначення основних елементів податку. 2  

2 Розрахунок податку на доходи фізичних осіб, 

визначення можливості отримання податкової знижки  та 

податкової соціальної пільги та їх обчислення, розрахунок 

ЕСВ та військового збору. 

2  

3 Розрахунок податкового зобов’язання та податкового 

кредиту при обчислення ПДВ, аналіз механізму 

бюджетного відшкодування ПДВ. 

2  

4 Розрахунок адвалорних та специфічних ставок акцизу. 

Визначення ціни підакцизного товару.  

2  

5 Розрахунок мита. Вирішення завдань, в яких одночасно 

застосовуються усі розглянуті податки 

2  

Змістовний модуль 4. «Технології управління персоналом» 

1. Технології формування персоналу підприємства: пошук та 

підбір. 

2  

2. Технології та особливості найму тимчасового персоналу 

на підприємстві. 
2  

3. Технології адаптації нових працівників підприємства 2  
4. Технології оцінювання роботи персоналу підприємства. 2  

5. Технології розвитку персоналу 1  

6. Технології звільнення персоналу 1  

 Разом 40  

 

6. Завдання для самостійної роботи 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: вивчення тем та виконання 

завдань, вказаних в таблиці нижче; опрацювання рекомендованої літератури (п. 11), 

виконання індивідуального завдання (п. 7). 

 

Теми та завдання для самостійної роботи  

 

Теми самостійної роботи Завдання 

Зміст Бали 

Змістовний модуль 1. «Управління організаційними змінами» 

 
Тема 1. Управління 

організаційними змінами: 

Навести приклади (2-3 приклади для 

порівняння) змін з практики реально 

1 



предмет, завдання, еволюція функціонуючих організацій та власного досвіду. 

Визначивши чинники (внутрішні та зовнішні) та 

здійснити їх порівняльну характеристику. 

Результат оформити у вигляді таблиці. 

Тема 2. Концепції та моделі 

управління організаційними 

змінами 

Проведення аналізу етапів життєвого циклу 

досліджуваних підприємств за моделлю І.Адізеса. 

Завдання: 1) обрати організацію у сфері 

публічного управління та адміністрування; 2) 

визначити етап, на якому знаходиться обрана 

організація; 3) проаналізувавши ситуацію 

організації та на якому етапі знаходиться 

організація, визначити якими «вітамінами»  

будете підживлювати Вашу організацію для 

покращення змін в організації та повернення до 

етапів розквіту 5-6.  

1 

Тема 3. Процес управління 

змінами в публічних 

організаціях 

3 метою набуття здатності обирати пріоритетні 

методи оцінювання рівня готовності публічної 

організації до змін підготувати презентацію на 

тему «Методичні підходи до оцінки готовності 

публічної організації до змін» (використати не 

менше 5 наукових джерел). 

1 

Тема 4. Опір змінам. Методи 

подолання опору персоналу 

при впровадженні 

організаційних змін. 

Провести опитування серед персоналу 

публічної організації за методиками «Особистісна 

готовність до змін» (автори: Роднік, Хезер, Голд, 

Хал; адаптація: Н.Бажанова , Г.Бардієр) та 

«Опитувач для визначення готовності організації 

до змін» (за Х. Рамперсадом). Завдання: описати 

результати проведеного опитування за такими 

критеріями: кількість респондентів, стать, вік, 

освіта; узагальнена характеристика готовності 

персоналу організації до змін. 

2 

Тема 5. Умови та чинники 

ефективного управління 

організаційних змін. 

За результатами діяльності досліджуваної 

публічної організації, а також з метою оцінки 

рівня його організаційного розвитку розробити 

пропозиції (у вигляді аналітичної записки на ім'я 

керівника організації) щодо удосконалення 

організаційної структури управління 

підприємства. 

2 

Тема 6. Лідерство та 

формування команди при 

впровадженні змін 

Визначення етапів розвитку ефективної 

команди в публічній організації: 

1. Визначте команду для аналізу та її склад.  

2. Використовуючи «Модель розвитку команди 

за B. Tuckman» визначте етап, на якому 

знаходиться Ваша команда. Обґрунтуйте Вашу 

думку.  

3. Розробіть рекомендації для переходу 

команди на наступний етап формування та 

розвитку. 

1 

Тема 7. Стратегічний 

менеджмент в процесі 

проведення змін. 

Виконання вправи «Оцінка політики змін у 

публічній організації» - за результатами 

діяльності досліджуваної організації, а також з 

метою оцінки рівня його організаційного розвитку 

1 



розробити пропозицій щодо удосконалення 

організаційної структури управління публічної 

організації та оформити це у вигляді аналітичної 

записки на ім'я керівника публічної організації. 

Тема 8. Сучасні методи 

управління змінами 

Завдання: обміркуйте переваги і недоліки 

методології реінжинірингу бізнес-процесів на 

прикладі організації (підприємства). Оформити у 

вигляді есе (до 3 строінок). 

1 

Змістовний модуль 2. «Реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні» 

Тема 1. Децентралізація та 

новий адміністративно-

територіальний устрій. 

 

Навчитися працювати з інтерактивною мапою 

адміністративно-територіальних одиниць України 

(https://atu.decentralization.gov.ua/). Вивчити засади 

застосування нового Кодифікатора 

адміністративно-територіальних одиниць та 

територій територіальних громад та Класифікатор 

об’єктів адміністративно- територіального устрою 

України (КОАТУУ). 

2 

Тема 2. Місцеві вибори: 

порядок обрання депутатів 

місцевих рад та сільських, 

селищних і міських голів. 

Проаналізувати результати останніх місцевих 

виборів в Україні, з точки зору партійності, 

вікових та гендерних характеристик складів 

депутатів місцевих рад. Навчитися працювати з 

інформаційно-аналітичною системою “Місцеві 

вибори” (https://www.cvk.gov.ua/) 

2 

Тема 3. Депутат місцевої 

ради – представник інтересів 

територіальної громади. 

Підготувати зразок депутатського звернення та 

депутатського запиту. Проаналізувати проблеми в 

окрузі, де Ви проживаєте, які може бути вирішено 

за участі місцевого депутата. З’ясувати прізвище, 

ім’я та по-батькові усіх депутатів місцевих рад, 

які представляють інтереси мешканців за Вашим 

місцем проживання. 

1 

Тема 4. Основи проєктної 

діяльності та грантрайтинг в 

територіальних громадах. 

Знайти 10 донорів, які здійснюють надання 

МТД в регіоні Вашого проживання. 

Проаналізувати наявні у них конкурсні 

пропозиції.  

1 

Тема 5. Проєктно-

орієнтоване управління 

розвитком громади. 

На підставі аналізу (тема 4) запропонувати 

проєкт, який має на меті вирішенні однієї з 

поточних проблем у Вашій громаді. Підготувати 

проєктну заявку для участі у відповідному 

конкурсі, для цього визначити назву проєкту, 

сформувати його мету та завдання. 

1 

Тема 6. Інвестиційна 

привабливість та брендинг 

територіальних громад. 

Визначити 5 найбільш актуальних пропозицій 

для потенційних інвесторів у Вашій громаді. 

Запропонувати механізми поширення інформації 

про наявні інвестиційні можливості. 

Проаналізувати (за умови його створення раніше) 

бренд Вашої громади. Визначити конкурентні 

переваги саме Вашої громади.   

1 

Змістовний модуль 3. «Податки» 

Тема 1. Сутність та види 

податків 

Знайти та проаналізувати приклади реалізації 

регулюючої функції оподаткування 

2 

Тема 2. Податок на доходи Аналіз податкового навантаження в країнах 2 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/wm001.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/wm001.html


фізичних осіб. світу. Підготовка презентації та доповіді 

Тема 3. Податок на додану 

вартість. 

Виконання індивідуального завдання з 

податкових розрахунків 

2 

Тема 4. Акцизний податок Виконання індивідуального завдання з 

податкових розрахунків 

2 

Тема 5. Мито Виконання індивідуального завдання з 

податкових розрахунків 

2 

Змістовний модуль 4. «Технології управління персоналом» 

Тема 1. Методологічні 

основи технологій управління 

персоналом. 

 

Вивчити значення використання сучасних 

методичних підходів і процедур в управлінні 

персоналом. 

1 

Тема 2. Аналіз робіт в 

організації. 

Визначити сутність і завдання аналізу робіт; 

напрями використання результатів аналізу робіт у 

практиці персоналом. 

2 

Тема 3. Формування вимог до 

кандидатів на вакантну 

посаду. 

Пояснити, яке значення для організації має 

позитивний НR - бренд. Охарактеризуйте 

інформацію, яка може бути включена до тексту 

рекламного оголошення для пошуку необхідних 

кандидатів на вакантні посади. 

2 

Тема 4. Пошук і залучення 

кандидатів на вакантну 

посаду 

Розкрийте особливості використання послуг 

служб зайнятості у пошуку і залученні необхідних 

кандидатів. Охарактеризуйте критерії вибору 

рекрутингової агенції для пошуку й відбору 

необхідних кандидатів на вакантні посади. 

1 

Тема 5. Технології 

проведення інтерв’ю з 

кандидатами на вакантну 

посаду. 

Дайте порівняльну характеристику основним 

формам проведення інтерв’ю. Структура та етапи 

проведення інтерв’ю з претендентом на вакантну 

посаду. 

1 

Тема 6. Психологічні та 

нетрадиційні методи 

оцінювання кандидатів на 

вакантну посаду. 

Порівняльна характеристика основних видів 

тестів. Призначення тестів на професійну 

придатність. Тестування як метод оцінювання 

претендентів на вакантну посаду. Основні правила 

тестування. 

1 

Тема 7. Технології у галузі 

лізингу персоналу. 

Розкрийте переваги залучення персоналу на 

умовах лізингу для організації-лізингоотримувача.  

Вірогідні проблеми залучення персоналу на 

умовах лізингу для організації-замовника. 

Обґрунтуйте способи їх мінімізації. 

1 

Тема 8. Процедури 

оцінювання працівників. 

Обґрунтуйте доцільність використання 

експертного опитування для встановлення 

достовірності сформованих показників 

оцінювання. Сутність і особливості використання 

рейтингових методів у практиці оцінювання 

працівників. 

1 
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7. Індивідуальні завдання (самостійна робота) 

Самостійна робота призначена для поглиблення, розширення і закріплення 

теоретичних знань, отриманих на навчальних тренінгах. Вона допомагає набути навички 

самостійної роботи з довідковою, навчальною і науковою літературою, державними і 

галузевими стандартами; підвищити якість самостійної проробки слухачами навчальної 



інформації шляхом її конкретизації і цілеспрямування та розвиває творчий підхід при 

рішенні системних і практичних завдань з використанням інформаційних систем. Види 

самостійної роботи: 1. Робота по вивченню окремих розділів курсу, які не враховуються 

на навчальних тренінгах. 2. Підготовка до навчальних тренінгів. 

 

8. Методи контролю та критерії оцінювання 

Методи контролю передбачають поточний контроль та підсумковий контроль. 

Поточний контроль успішності засвоєннями слухами навчального матеріалу може 

здійснюватися шляхом опитування й оцінювання знань слухачів під час навчальних 

тренінгів, оцінювання виконання слухачами самостійної роботи та індивідуальних 

завдань, тестування або в ході індивідуальних співбесід зі студентами під час 

консультацій. Вибір конкретних форм і методів поточного контролю знань слухачами 

залежить від викладача і доводиться до їхнього відома на першому навчальному тренінігу 

за окремим модулем. Модульний контроль є частиною поточного контролю і має на меті 

перевірку засвоєння слухачами певної сукупності знань та вмінь, що формують 

відповідний модуль. Він реалізується шляхом проведення спеціальних контрольних 

заходів (у формі тестування чи написання слухачами самостійних робіт), проводиться 

наприкінці кожного змістового модулю за рахунок аудиторних занять, під час групових 

консультацій або ж за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу студентів. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі диференційованого заліку та 

проводиться у формі комп’ютерного тестування з теоретичних питань за всіма 

змістовними модулями – 60 питань, тобто по 15 теоретичних питань на кожний із 

змістовних модулів (15 балів). 

Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума 

Змістовний 

модуль 1 

Змістовний 

модуль 2 

Змістовний 

модуль 3 

Змістовний 

модуль 4 

10 10 10 10 60 100 

Критерії оцінювання 

Самостійна робота. Виконані усі завдання, зроблено висновки, матеріал 

представлено логічне та змістовно, повні відповіді на запитання та гарні навички дискусії 

- 10 балів. 

Диференційований залік (60 балів): комп’ютерне тестування – тест з теоретичних 

питань (60 балів, 60 питань). Правильні відповіді – по 1 балу за кожну, неповна або 

некоректна відповідь – 0,5 бал.. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

100-бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЕСТS 

Значення оцінки 

ЕСТS 

Рівень 

компетентності 

Оцінка за національною 

шкалою 

Екзамен, 

диф.залік 
залік 

90-100 A відмінно Високий (творчий) відмінно  

 

 

зараховано 

82-89 B дуже добре Достатній 

(конструктивно- 

варіативний) 

добре  
74-81 C добре 

64-73 D задовільно Середній 

(репродуктивний) 
задовільно  

60-63 E достатньо 



35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовільно  
не 

зараховано 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

залікового кредиту 

 

9. Політика курсу щодо дотримання принципів академічної доброчесності. Суворе 

дотримання принципів академічної доброчесності згідно до Положення про систему 

запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних працях 

працівників і здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В. 

Н. Каразіна (введено в дію наказом ректора № 0501-1/173 від 14.05.2015 р., 

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

10. Оскарження результатів підсумкового контролю здійснюється згідно до 

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна (введено в дію наказом ректора № 0211-

1/342 від 10.07.2018 р., https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD 

AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U). 

11. Рекомендована література 

Основна література 

1. Адізес І. Управління життєвим циклом корпорацій : пер. з англ. Н. Палій. 

Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. 496 с. 

2. Адізес І. Управління змінами: практ. посіб. Київ :BookChef : Форс Україна, 

2018. 126 с.  

3. Бей Г.В., Середа Г.В. Трансформація HR-технологій під впливом цифровізації 

бізнес-процесів. Економіка і організація управління. 2019. № 2 (34). С. 93–101. 

4. Буднік, М.М., Курилова H. М.. Управління змінами : підручник. Київ : Кондор, 

2017.  225 с.  

5. Васьківська К. В., Пелехатий А. О., Галімук Ю. О., Лозінська Л. Д. 

Співробітництво територіальних громад в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 

2019. №8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua 

6. Голянич В.М. Інноваційні технології в кадровому менеджменті. Управлінське 

консультування. 2017. № 2. С. 5–16. 

7. Гудзь О.Є., Маковій В.В. Розроблення стратегії Digital-трансформації 

підприємств. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 248−254. 

8. Денисов А.Ф., Кардаш Д.С. Аналіз практики цифрових технологій в підборі 

персоналу. Економіка і управління. 2018. № 6. С. 26–37. 

9. Завадських Г. М. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості 

регіону. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 17. C.152–155. URL: 

http://global-national.in.ua/archive/17-2017/34.pdf. 

10. Ігнатенко О. П., Марушевський Г.Б, Рябуха О.Ю. Практичний посібник для 

посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування «Методичні 

рекомендації: Екологічний паспорт міста». Київ : ПРОМІС, 2020. 31 с. 

https://www.univer.kharkov.ua/docs/antiplagiat_nakaz_polozhennya.pdf
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11. Мазур Н. А., Семенець І. В. Управління змінами: навч. посіб. Камʼянець-

Подільський :Друкарня Рута, 2017. 165 с. 

12. Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в 

Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 

2016. № 6. С. 105–112. 

13. Податкова система : навчальний посібник / [Волохова І. С., Дубовик О. Ю., 

Слатвінська М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. Харків: Видавництво 

«Діса плюс», 2019. 402 с. 

14. Розбудова спроможності державної служби до управління змінами для 

підтримки реформ в Україні : [навч. посіб. / Автр. кол. : М.М. Білинська, В.А. Малюська]. 

К. : НАДУ, 2017. 112 с. 

15. Управління змінами в публічній сфері: навч.-метод. посіб. /С. К. 

Хаджирадєва та ін.; Нац. акад. держ. упр. при ПрезидентовіУкраїни. Київ : НАДУ, 2018. 

188 с. 

16. Управління персоналом в органах публічної влади : навч. посіб. / С. М. 

Серьогін, Є. І. Бородін, К. В. Комарова, Н. А. Липовська, Т. М. Тарасенко. Дніпро. : 

ДРІДУ НАДУ, 2019. 200 с. 

 

 

 

Допоміжна література 

 

17. Волянська-Савчук Л. В., Мацишина М. В. Використання інноваційних 

персонал-технологій в управлінні персоналом на підприємствах. Економіка і організація 

управління. 2019. № 1 (33). С. 34. 

18. Гетьман О., Білодід А. Інноваційні методи розвитку персоналу. Глобальні та 

національні проблеми економіки. 2017. № 17. С. 556–561. 

19. Живко З. Б. Управління змінами : навч. посіб.  Львів. держ. ун-т внутр. 

справ. Львів : ЛДУВС, 2016. 251 с.  

20. Захарчин Г., Поплавська Ж. Управління персоналом в контексті сучасних 

викликів. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 4. С. 125–133. 

21. Касич А. О., Бурба О. А. Інноваційні підходи в практиці управління 

персоналом конкурентоспроможного підприємства. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. 2017. № 16 (1). С. 132/ 

22. Лизунова О. М., Іщенко Я. Г., Кондрашова Г. В. Використання інноваційних 

методів управління персоналом підприємства. Економіка і суспільство. 2018. № 14. С. 

449–451. 

23. Пічугіна Т. С., Ткачова С.С., Ткаченко О.П. Управління змінами: 

навчальний посібник. Харків: ХДУХТ, 2017. 226с.  

 

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

забезпечення 

1. Нормативна база. 

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 №254к/96-ВР; із змінами та 

оновленнями. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=index. 

2. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI із 

змінами та доповненнями. URL: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show / 4495-17. 

3. Податковий кодекс України : Закон від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами та 

доповненнями URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

4. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування : Закон України від 08 липня 2010 р. № 2464-VІ. URL : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17. 
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17


5. Про інвестиційну діяльність : Закон України №1560-XII від 18.09.1991 р. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12. 

6. Про інноваційну діяльність : Закон України від 05.12.2012 р. № 40-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15. 

7. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 01.07.2010 р.№2404-

VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17. 

8. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 

05.02.2015 року №157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19. 

9. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 р.  

№1508 – VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18. 

10. Про утворення та ліквідацію районів : Постанови Верховної Ради України від 

17.07.2020 року № 807-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text. 

11. Європейська хартія місцевого самоврядування. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text. 

2. Інтернет-ресурси. 

2.1. Міністерство освіти і науки України : веб-сайт. URL: http://mon.gov.ua. 

2.2. Національна академія наук України : веб-сайт. URL: http:// www.nas.gov.ua. 

2.3. Державний комітет статистики України : веб-сайт. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 

2.4. Державний фонд фундаментальних досліджень : веб-сайт. URL: http:// 

www.dffd.gov.ua. 

2.5. Державного інституту науково-технічної та інноваційної експертизи : веб-сайт. 

URL:  http://dintie.wix.com. 

3. Адреси бібліотек. 

3.1. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленко. 

Адреса: 61003, Харків, пер. Короленко, 18. 

Електронна пошта: ibv@korolenko. 

Інтернет: kharkov.com, http://korolenko.kharkov.com. 

Інформаційно-бібліографічний відділ:  т.731-14-66. 

3.2. Харківська обласна універсальна наукова бібліотека. 

Адреса: 61003, Харків, вул. Кооперативна, 13. Тел.: 731-25-16. 

3.3. Науково-технічна бібліотека НТУ "Харківський політехнічний інститут" 

Адреса: Харків, 61001, вул. Краснознаменная 16. Тел.: 707-63-61.  

Електронна пошта: bibl@kpi.kharkov.ua  

Інтернет: http://library.kpi.kharkov.ua   

3.4. Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки. 

Адреса : Харків, 61166, пр. Леніна, 14. Тел.: 702-14-88. 

Електронна пошта: library@kture.kharkov.ua.   

Інтернет: http://www.lib.kture.kharkov.ua .   

3.5. Науково-технічна бібліотека НАУ "Харківський авіаційний інститут". 

Адреса: Харків, 61070, вул. Чкалова, 17. Teл.: 707-40-05. 

Електронна пошта: library@khai.edu. 

3.6. Науково-технічна бібліотека Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету. 

Адреса: Харків, 61078, вул. Петровського, 25. Тел.: 707-37-96, 707-36-68.  

Електронна пошта: dirntb@khadi.kharkov.ua.  

Iнтернет: http://www.khadi.kharkov.ua/Library.  

3.7. Науково-технічна бібліотека Української державної академії залізничного 

транспорту. 

Адреса: Харків, 61050, пл. Фейєрбаха, 7. Тел.: 730-19-67, 730-19-65. 

3.8. Бібліотека Харківського державного технічного університету будівництва і 

архітектури. 

http://korolenko.kharkov.com/


Адреса: Харків, 61001, вул. Сумська, 40. Тел.: 700-05-66. 

3.9. Бібліотека Харківської національної академії міського господарства. 

Адреса: Харків, 61002, вул. Революції, 12. Тел.: 707-32-08, 707-32-26.  

Електронна пошта: library@ksame.kharkov.ua.   

 

 


