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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація  навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 
Актуальність  Даний курс акцентує увагу на тому, що від ціннісних основ державно-

управлінської діяльності, етичної обґрунтованості в прийнятті та етичної чутливості в 

реалізації управлінських рішень, моральних якостей працівників в громадах рівня їх етичної 

культури залежить ступінь довіри до органів місцевого самоврядування, націленість діяльності 

органів місцевого самоврядування  на побудову демократичної держави. 

Метою є вивчення закономірностей та особливостей формування і розвитку 

корпоративної культури та етики органах місцевого самоврядування та публічному  

публічному управлінні в цілому;  теоретичне та практичне вирішення проблем розвитку 

корпоративної культури та етики в публічному управлінні; формування теоретичних 

знань та практичних навичок з питань, які відображають умови та результати 

розвитку корпоративної культури та етики в органах місцевого самоврядування та 

публічному  публічному управлінні; набуття студентами вмінь і навичок застосування 

здобутих системних знань для досягнення ефективного управлінського результату. 

Дисципліна зорієнтована на здатність оцінювати рівень розвитку корпоративної 

культури та етики в органах місцевого самоврядування та володіння навиками приймати 

управлінські рішення з питань, які стосуються вдосконалення корпоративної культури та 

етики в органах місцевого самоврядування.  

Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній платформі Moodle 

https://orcid.org/0000-0001-6807-8232
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
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https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4533 

Компетентності 

Загальні компетентності 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ЗК02. Здатність працювати в команді, діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні 

технології 

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та 

розв’язувати конфлікти 

СК05. Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими 

державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими 

об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, 

громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними 

СКЗдатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції 

 

Програмні результати навчання (ПРН) 
. 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 

РН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку 

публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи 

командної роботи.  

РН08. 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.  

РН10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та 

презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.  

РН17. Уміти налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво в колективі, попереджати та 

розв’язувати конфліктні ситуації.  

РН18. Уміти застосовувати основи психології та педагогіки в професійній діяльності в органах 

місцевого самоврядування. 

  

Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних  занять: 
1. Місія, цінності та основні етичні принципи публічної служби.  

Опис теми: Етика управління в омс та етика працівника громади: зміст, особливості, 
проблемне поле.  Місія та цінності діяльності: моральні смисли. Національні інтереси як 
ціннісна детермінанта державного управління . Основні етичні принципи управління  в омс. 
(Лекцій –денна -3/ заочна2год. Самостійна робота – денна 24/ заочна 35 год.) 

    2. Етичні кодекси в системі омс та публічної служби. Етична інфраструктура 

публічної служби. 

Опис теми: Етичний кодекс. Види. Етичні кодекси в  омс , пу та  за кордоном. Нормативне 

регулювання. Сутність етичної інфраструктури та роль політичної волі в підтримці етики 
публічного управління . Законодавство та механізми звітності й нагляду як елементи 
етичної інфраструктури. Етичні кодекси в системі публічного управління.. Умови підтримки 
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управління в омс та координуючі органи як складові управління етичною роботою. Роль 
професійної соціалізації у сприянні етиці державного управлінця. Громадянське суспільство 
як основа етичної інфраструктури  в пу.  
(Лекцій – денна -3/ заочна2год. Самостійна робота денна 24/ заочна  35год.) 

3. Довіра - принцип побудови відносин між державою та суспільством. Основи 

вироблення етичної політики. 
Опис теми: Здійснення ефективних комунікацій у процес і публічного управління. Розвиток 

корпоративної культури органу мс  з метою забезпечення якості служби. Значимість цінностей у 
виробленні політики . Етичні виміри ефективності пу.  Етичні аспекти політики 
збалансованого розвитку . Етичні засади етнополітики . Методи та практика оцінювання 
етичних складових управління в омс. 
 (Лекцій –денна 3/ заочна 2год. Самостійна робота – денна 24/ заочна 35 год.) 

4.Службова етика в системі публічної служби та соціально-етичний портрет 

керівника в системі публічної служби та омс. 

Опис теми: Особистість  державного управлінця: професійно-етичні виміри.  
Професіоналізм як моральна якість державного управлінця. Толерантність як професійно-
етична характеристика державних управлінців. Етичні засади спілкування державних 
управлінців і громадян. Морально-психологічний клімат та етично орієнтовані службові 
взаємовідносини в організаціях. Соціально-етичний портрет керівника. Взаємодія між 
керівником і підлеглими: етичні аспект. 
(Лекцій –денна 3/ заочна 1год. Самостійна робота –денна 24/заочна  34 год.) 

5. Етичні заходи запобігання корупції в системі служби в омс. 

Опис теми: Громадянські чесноти управлінця: моральні та професійно-етичні аспекти. 
Нормативна складова етики державного управлінця. Антикорупційна спрямованість 
професійно-етичних настанов та проблема конфлікту інтересів у управлінні омс.  
(Лекцій –денна 3 заочна 1 год. Самостійна робота – денна 24/ 34 год.) 

 

Тематика практичних занять: 

Практичне заняття 1. Місія, цінності та основні етичні принципи публічної служби та омс  

–денна -3/ заочна 2 

Практичне заняття 2. Етичні кодекси в системі публічної служби. Етична 

інфраструктура публічної служби та омс.  –денна 3/ заочна 2 

Практичне заняття 3. Довіра - принцип побудови відносин між державою та 

суспільством. Основи вироблення етичної політики. –денна- 3/ заочна - 2 

Практичне заняття 4. Службова етика в системі публічної служби та соціально-

етичний портрет керівника в системі публічної служби та омс . –денна 3/ заочна 1 

Практичне заняття 5. Етичні заходи запобігання корупції в системі публічної служби. 

–денна 3 / заочна 1 

 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Здатність до навчання, ініціативність, вміння працювати в команді, здатність логічно 

обґрунтовувати свою позицію, знаходити комплексне рішення проблем, формування 

власної думки, уміння слухати та запитувати, інші. 

Форми та методи навчання 

Методи навчання:  демонстрація, навчальна дискусія, дебати; технології викладання: 

тренінги, рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, обговорення, презентації, міні-лекції, 

ситуаційні дослідження, навчання на основі досвіду, навчальні судові засідання, case studу, 

проблемні лекції, ділова гра і т.д. 

Порядок та критерії оцінювання 

    Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно засвоїти теоретичний 

матеріал та здати модульні контролі знань, а також вчасно виконати практичні 

завдання.  В результаті можна отримати такі обов’язкові бали:  

 60 балів - за вчасне та якісне виконання практичних /семінарських занять, що 
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становить поточну (практичну) складову його оцінки.  Контроль роботи студентів 

проводиться шляхом опитування (до 5 балів в межах однієї практичного / семінарського 

заняття) і перевірки виконаних рефератів / ессе (до 10 балів); 

 20 балів – модульний контроль 1;  

 20 балів – модульний контроль 2.  

Усього 100 балів.  

Студенти можуть отримати додаткові бали за: написання статей, підготовка 

доповідей та участь в наукових студентських конференціях, круглих столах – до 10 балів. 

Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з 

удосконалення змісту навчальної дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 20 запитань різної 

складності: рівень 1 – 17 запитань по 0,9 бали (15,3 балів), рівень 2 – 2 запитань по 1,4 

бали (2,8 бали), рівень 3 – 1 запитання по 1,9 бали (1,9 бали). Усього – 20 балів.  

    Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення поточного та 

підсумкового контролів знань студентів, можливість їм подання апеляції: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 

Дедлайни та перескладання 

   Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку ліквідації 

академічних заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 

документу і реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 

навчання на курсі. Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 

Ця процедура  проходить за погодженням з директором ННІ. Перша перездача 

проводиться через  ННЦНО згідно з розробленим розкладом перездач, який розміщено в 

додатку Мій НУВГП та ПС-Студент WEB http://desk.nuwm.edu.ua/cgi-bin/shell.cgi?n=999 

У разі отримання незадовільної оцінки, студент направляється на комісію з перездачі 

дисципліни, яка формується деканатом ННІ. Після трьох невдалих спроб здачі 

семестрового підсумкового контролю з навчальної дисципліни студент вважається 

таким, що має академічну заборгованість. Рішення про повторне вивчення навчальної 

дисципліни або відрахування студента приймає ректор на підставі звернення директора 

ННІ, як це передбачено «Порядком ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП». 

У випадку  нездачі поточного контролю через хворобу чи з інших поважних причин, 

студент пише заяву на ім’я директора ННІ, який направляє студента в  ННЦНО. 

  Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці 

MOODLE https: https://exam.nuwm.edu.ua///.  

У разі виникнення проблем здобувачі вищої освіти можуть скористатись «Порядком 

звернень здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в НУВГП» 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/ 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у 

неформальній та інформальній освіті згідно відповідного положення 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti. 

Також студенти можуть самостійно на платформах Coursera, edEx, edEra, FutureLearn 

та інших опановувати матеріал для перезарахування результатів навчання. 

Поєднання навчання та досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних 

завдань дослідницького характеру, а також можуть бути долучені до написання та 

опублікування наукових статей з тематики курсу. 

Інформаційні ресурси 

1. Василевська Т. Е. Етика державного управління : підручник / Т. Е. Василевська, В. О. 

Саламатов, Г. Б. Марушевський ; за заг. ред. Т. Е. Василевської. – К. : НАДУ, 2015. – 204 с. 

2. Етика державного службовця. Навч.-метод.посібник. / Черніг. центр перепідготовки та 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://desk.nuwm.edu.ua/cgi-bin/shell.cgi?n=999
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti
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підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, 

держ. п-в, установ і орг.; Упор.: Л.А.Чабак. – Чернігів: ЦППК, 2011. – 15 с.  

3. Етика ділового спілкування : [Навч. метод. посіб. для студ. ВНЗ.] / Харченко С. Я., 

Краснова Н. П., Юрків Я. І.; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – 

Луганськ. : Вид-во ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – 507 с. 

 4. Ідеальний державний службовець: як його сформувати? [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://chinovnik.ad3.info/category/analit/.– Назва з титул. екрану.  

5. Калюжний Р. А. Окремі аспекти запобігання корупції в системі державної служби 

України / Р. А. Калюжний, В. Д. Гавловський, І. Г. Андрущенко // Науковопрактичний 

журнал – 2007. – № 15 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/15text/g15_06.htm. – Назва з титул. екрану.  

6. Льюис К. У. Этический вызов на государственной службе / К. У. Льюис // 

Государственная служба. Зарубежный опыт. – Вып. 5. – М. : РАГС, 1995. – С. 1–98.  

7. Малахов В. А. Етика : курс лекцій : навч. посіб. / В. А. Малахов. – [2-ге вид., переробл. і 

допов.]. – К. : Либідь, 2000. – 384 с.  

8. Норми етики в управлінні : матеріали укр.-америк. симпозіуму 24–25 трав. 1994 р. – К. : 

ІДУС, 1994. – 106 с.  

9. Оболенський О.Ю. Державна служба: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 344 с.  

10. Організаційна культура : навч.-метод. посіб. / уклад. : А. В. Ліпенцев, В. М. Князєв, Т. 

Е. Василевська ; за заг. ред. В. М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 44 с.  

11. Про засади запобігання та протидії корупції : Закон України вiд 7 квітня 2011 р.№ 

3206-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=3206-17. – Назва з титул. екрану.  

12. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця : Наказ 

Головдержслужби України від 04.08.2010 № 214 (Зареєстровано в Мінюсті України 11 

листопада 2010 р. за № 1089/18384) [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1089-10. – Назва з титул. екрану.  

13. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 

року №2493-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2493-14.  

14. Про правила етичної поведінки : Закон України від 17 трав. 2012 р. № 4722-VI // Офіц. 

вісн. України. – 2012. – № 45. – Ст. 1739. – С. 82.  

15. Рудакевич М. І. Етика державних службовців : монографія / М. І. Рудакевич. – К. : Вид-

во НАДУ, 2003. – 360 с.  

16. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. – К. : 

Вікар, 2003. – 223 с. – (Вища освіта ХХІ століття).  

17. Яремин І.І. Аспекти етичних правил поведінки публічних службовців: 

навчальнометодичний посібник / І.І. Яремин. – Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2016. – 68с 

Практики, представники бізнесу,  фахівці, залучені до викладання 

До викладання курсу можуть, за згодою, долучатися представники публічних організацій, 

територіальних громад, на базі яких створені філії кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності.   

Правила академічної доброчесності 

Студенти мають самостійно виконувати та подавати на оцінювання лише результати 

власних зусиль та оригінальної праці. У той час як студентам рекомендується 

працювати один з одним та обмінюватися ідеями, обмін текстом, кодом чи будь-яким 

подібним для окремих завдань є недопустимим. Ніколи не існує прийнятного приводу для 

плагіату чи обману. Академічна недоброчесність в університеті неприпустима. 

Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на виявлення 

текстових запозичень через університетську платформу MOODLE  

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag.   

В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману. За порушення принципів 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag
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академічної доброчесності, Кодексу честі студенти не отримають бали за це завдання,  

знижуються бали, робота повертається на доопрацювання, а в разі грубих порушень – 

курс не буде їм зараховано, студенти будуть направлені на повторне вивчення. 

Вимоги до відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. 

У випадку пропуску заняття (лікарняні, мобільність, карантин т. ін.) відпрацювати 

можна при проведенні занять з іншою групою за тією ж темою або під час консультацій 

студент отримує індивідуальне завдання і виконує його у вільний від занять час. 

При карантині лекції проводяться за допомогою Google Meet за корпоративними 

профілями. 

При проведенні лекцій можуть проводитись опитування студентів через Google Forms, 

додаток Mentimeter LiveBoard або аналогічні (використовувати смартфони). 

Студент має право оформити індивідуальний графік навчання згідно відповідного 

положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та 

ноутбуки. 

Оновлення 

За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 

законодавстві України, в соціальній політиці України, публічному управлінні в сфері 

соціальної політики на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній сфері. 

Тому можливі несуттєві розбіжності у змісті дисципліни, які не впливають на здобуття 

компетентностей та відповідних результатів навчання. 

Студенти можуть виступати ініціаторами оновлень / змін в змісті дисципліни, 

обґрунтувавши викладачу їх доцільність, наприклад вказав на новітні практики у даній 

сфері, які досі в дисципліні не розглядались. 

Після проведення перших занять студентам буде запропоновано відповісти на ряд 

питань щодо врахування в поточному курсі їх побажань. Після завершення курсу для 

покращення якості викладання освітнього компоненту і отримання зворотного зв’язку 

від здобувачів вищої освіти також буде запропоновано заповнити Google форму. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на академічну 

мобільність: 

- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного 

університету водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 

- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної 

мобільності в Національному університеті водного господарства та 

природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  

Іноземні сайти: 

Public Administration Library: https://cpl.org/locations/public-administration-library/ 

Public administration (Open Library): https://openlibrary.org/_subjects/public_administration 

SCOPE OF PUBLIC ADMINISTRATION: https://www.yournoteslibrary.com/2020/07/scope-of-

public-administration.html 

 

 

 

 

Лектор:                                                        Тихончук Леся Хотіївна , д.н.д.у.          
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