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1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння теоретичними 

знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і 

навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та 

процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери; набуття вмінь та 

формування компетенції, необхідних для виконання функцій та реалізації 

повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного адміністрування, в тому 

числі для органів державної влади і місцевого самоврядування. 

Завданнями вивчення дисципліни є: 

- узагальнення теоретичних засад у сфері публічного адміністрування, 

розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції; 

- визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного 

адміністрування в розвитку суспільства; 

- опанування основами методології, технологіями та процедурами 

публічного адміністрування об'єктів публічної сфери; 

- оволодіння методами формування, моніторингу та контролю 

управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а 

також на рівні суб'єктів публічної сфери, з позицій загально-цивілізаційних 

цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків; 

- набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення 

результативної та ефективної діяльності суб'єктів публічної сфери. 

За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- предметну сферу і методологічну основу публічного адміністрування; 

- перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування; 

- технології та процедури формування цілей публічного адміністрування; 

- закони, принципи та механізми публічного адміністрування; 

- засади, механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування; 
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- основні засади публічного адміністрування в соціальній та економічній 

сферах; 

- особливості публічного адміністрування в добровільних об'єднаннях; 

- особливості відповідальності суб'єктів публічного адміністрування за 

правопорушення у цій сфері. 

Вміти: 

- підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), 

пропозиції, рекомендації (проекти) для суб'єкта публічного адміністрування 

щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських рішень на 

основі результатів системного аналізу суспільно-політичного та соціально-

економічного стану розвитку сфери управління (об'єктів управління), 

застосовуючи методики визначення певних показників; 

- визначати технологію управління суб'єктом публічної сфери, що є 

раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що 

використовуються, з урахуванням особливостей цього суб'єкта; 

- виробити процедури та основний зміст кожного етапу вироблення та 

впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, виконавців і 

вартості; 

- уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності 

суб'єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його 

функціональної та організаційної структури, виходячи із змісту сучасних 

управлінських технологій; 

- застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та 

ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних 

змін. 

Структурно логічна схема підготовки магістра. 

Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна 

вивчається після викладання наступних дисциплін: "Методологія і засоби 

адміністративного менеджменту", "Правові засади адміністративної 

діяльності", "Адміністрування інноваційної діяльності". 
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За основу навчальної програми з дисципліни «Публічне адміністрування» 

взято програму розроблену Київським національним торговельно - 

економічним університетом. 

 

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

1801 "Специфічні 

категорії" 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 Напрям підготовки  

_____________ 
(шифр і назва) 

Загальна кількість годин - 

90  

Спеціальність: 

8.18010018 

"Адміністративний 

менеджмент" 

 

Рік підготовки 

1-й -й 

Семестр 

2-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 28 

самостійної роботи 

студента – 62 

Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика: 

  магістр       

 

14 год.  год. 

Практичні 

14 год.  год. 

Лабораторні 

0 год.  год. 

Самостійна робота 

62 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екзамен  
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Публічна влада в системі публічного адміністрування. 

Феномен влади. Публічна влада і публічне адміністрування: механізми 

взаємодії. Влада як основний засіб публічного адміністрування. Види і ознаки 

публічної влади. Система органів публічної влади в Україні, їх класифікація і 

структура. Принципи, функції і форми діяльності органів публічної влади. 

 

Тема 2. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей 

публічного адміністрування. 

Громадяни країни як основний об’єкт у діяльності органів публічної влади. 

Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства. Сутнісні 

характеристики громадянського суспільства. Місце і роль громадянських 

організацій у публічному адмініструванні. Види звернень громадян до органів 

публічної влади. Громадянське суспільство як сфера формування єдиного 

комплексу цінностей та відносин. Взаємодія органів публічної влади з 

об’єднанням громадян, трудовими колективами підприємств та організацій. 

 

Тема 3. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері. 

Формування підходів до соціальної політики. Держава як гарант соціальної 

спрямованості ринкової економіки. Публічне адміністрування в забезпеченні 

населення суспільними благами. 

Основні види соціальної допомоги держави. Зростання ролі 

позаекономічних факторів. Публічне адміністрування у сфері науки, культури 

та мистецтва. Забезпечення державою соціальної безпеки людини, громадянина 

та населення. Забезпечення державою безпеки прав та інтересів споживачів. 

Принципи оцінювання ефективності реалізації соціальної політики. 
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Тема 4. Публічне адміністрування та економіка. 

Основні напрями формування та розвитку сучасної економічної системи. 

Основні ознаки ринкової соціально орієнтованої економіки. Від економіки 

індустріального типу до постіндустріальної економіки. Основні характеристики 

сучасної економічної системи. 

Основні напрями державного регулювання економікою. Керуюча система 

в період криз і спадів. 

 

Тема 5. Організація роботи міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади. 

Структура центральних органів виконавчої влади. Система, порядок 

формування і основні завдання центральних органів виконавчої влади (на 

прикладі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України). Основні 

функції і права центральних органів виконавчої влади (на прикладі 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України). 

 

Тема 6. Організація роботи місцевих державних адміністрацій. 

Система і основи правового статусу місцевих державних адміністрацій. 

Завдання, принципи та основа діяльності місцевих державних адміністрацій. 

Функції, форми та методи діяльності місцевих державних адміністрацій. 

 

Тема 7. Організація роботи органів місцевого самоврядування. 

Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні. Функції та 

повноваження місцевого самоврядування. Форми і методи роботи виконавчих 

комітетів місцевих рад. Органи самоорганізації населення. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. 

Публічне 

адміністрування як 

системне явище в 

суспільстві 

 8 8          

Тема 1. Публічна влада 

в системі публічного 

адміністрування 
 2 2   8       

Тема 2. Громадянське 

суспільство як суб’єкт 

формування цілей 

публічного 

адміністрування 

 2 2   8       

Тема 3. Основні засади 

публічного 

адміністрування в 

соціальній сфері 

 2 2   8       

Тема 4. Основні засади 

публічного 

адміністрування в 

економічній сфері  

 2 2   11       

Змістовий модуль 2. 

Організація роботи 

органів публічної 

влади з реалізації 

завдань у соціальній та 

економічній сферах 

 6 6          

Тема 5. Організація 

роботи міністерств та 

інших центральних 

органів виконавчої 

влади 

 2 2   8       

Тема 6. Організація 

роботи місцевих 

державних 

адміністрацій 

 2 2   8       

Тема 7. Організація 

роботи органів 

місцевого 

самоврядування 

 2 2   11       

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин  14 14   62       
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5. Теми та плани лекційних занять 

 

Змістовий модуль 1. Публічне адміністрування як системне явище в 

суспільстві 

Лекція 1. Публічна влада в системі публічного адміністрування  

План 

1. Поняття, види і ознаки публічної влади. 

2.  Система органів публічної влади в Україні, їх класифікація і 

структура. 

3. Принципи організації діяльності органів публічної влади. 

4. Функції органів публічної влади. 

5.  Форми публічної влади.  

 

Лекція 2. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей 

публічного адміністрування 

План 

1. Громадяни країни як основний об’єкт у діяльності органів публічної 

влади.  

2. Види звернень громадян до органів публічної влади. 

3.  Взаємодія органів публічної влади з об’єднанням громадян, 

трудовими колективами підприємств та організацій. 

 

Лекція 3. Основні засади публічного адміністрування в соціальній 

сфері  

План 

1. Сутність соціальної політики держави. 

2.  Основні види соціальної допомоги держави.  

3. Забезпечення державою безпеки прав та інтересів споживачів. 

4. Держава як гарант соціально – орієнтовної ринкової економіки. 
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Лекція 4. Основні засади публічного адміністрування в 

економічній сфері  

План 

1. Основні характеристики та напрями формування та розвитку 

сучасної економічної системи.  

2. Необхідність державного регулювання економіки і соціальних 

проблем. 

3. Методи державного регулювання економіки і соціальних проблем. 

 

 

Змістовий модуль 2. Організація роботи органів публічної влади з 

реалізації завдань у соціальній та економічній сферах 

 

Лекція 5. Організація роботи міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади 

План 

1. Структура центральних органів виконавчої влади. 

2.  Основні завдання у діяльності  центральних органів виконавчої влади 

(на прикладі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України). 

3. Основні функції Міністерства (на прикладі Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України). 

4. Основні права центральних органів виконавчої влади (на прикладі 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України). 

 

Лекція 6. Організація роботи місцевих державних адміністрацій 

План 

1. Загальне положення і завдання місцевих державних адміністрацій. 

2. Компетенція місцевих державних адміністрацій. 

3. Основні повноваження місцевих державних адміністрацій. 
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4. Організація роботи і механізм взаємодії місцевих державних 

адміністрацій з міністерствами та підприємствами. 

 

Лекція 7. Організація роботи органів місцевого самоврядування 

План 

1. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні.  

2. Представницькі органи місцевого самоврядування в Україні. 

3. Організаційно – правова основа місцевого самоврядування в Україні. 

4. Матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування в Україні.  

 

6. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Публічна влада в системі публічного адміністрування 2 

2 Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей 

публічного адміністрування 

 

2 

3 Основні засади публічного адміністрування в соціальній 

сфері  
2 

4 Основні засади публічного адміністрування в 

економічній сфері 
2 

5 Організація роботи міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади 
2 

6 Організація роботи місцевих державних адміністрацій 2 

7 Організація роботи органів місцевого самоврядування 2 

 Разом 14 

 

 

6.1. Теми та питання практичних занять 

Змістовий модуль 1. Публічне адміністрування як системне явище в 

суспільстві 

Практичне заняття № 1. Публічна влада в системі публічного 

адміністрування 

1. Дві форми публічної влади і їх ознаки. 

2. Особливості органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування.  
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3. Система органів державної влади в Україні. 

4. Система органів місцевого самоврядування. 

5. Класифікація органів публічної влади. 

6. Принципи організації і діяльності органів публічної влади в Україні. 

7. Основні ознаки державного суверенітету. 

8. Функції органів державної влади. 

 

Практичне заняття № 2. Громадянське суспільство як суб’єкт формування 

цілей публічного адміністрування      

1. Чому громадяни України повинні бути основним об'єктом у діяльності 

органів публічної влади. 

2. Які права громадян відповідно до Закону України "Про звернення 

громадян". 

3. Види звернень громадян до органів публічної влади і їх 

характеристика. 

4. Охарактеризуйте механізм взаємодії органів влади з трудовими 

колективами.  

5. Види державного регулювання у розвинутих країнах. 

 

Практичне заняття № 3. Основні засади публічного адміністрування в 

соціальній сфері 

1. Чому необхідно у публічній діяльності органів влади дотримуватися 

принципу єдності економічної, соціальної і політичної сфер. 

2. Наведіть загальну характеристику системи нормативно-правових актів: 

- органів державної влади; 

- органів місцевого самоврядування. 

3. Охарактеризуйте матеріально-фінансову базу органів державної влади.  

4. Перерахуйте об'єкти права загальнодержавної власності. 

5. Матеріально-фінансова основа органів місцевого самоврядування.    

6. Що входить до складу об'єктів комунальної власності.   
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Практичне заняття № 4. Основні засади публічного адміністрування в 

економічній сфері 

1. Які основні напрямки економічної політики держави на сучасному 

етапі. 

2. У чому суть структурної політики держави у сфері економіки. 

3. Основні напрямки бюджетно-податкової політики. 

4. Чим обумовлена необхідність грошово-кредитного і цінового 

регулювання економіки. 

5. У чому полягають основні положення системи державного 

регулювання економіки України. 

    

Практичне заняття № 5. Організація роботи міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади 

1. Які основні завдання центральних органів виконавчої влади в Україні.  

2. У чому полягають основні принципові зміни у функціях міністерств і 

інших центральних органів виконавчої влади у ринкових умовах 

господарювання.  

3. Які основні права міністерств. 

4. Організація роботи міністерств і відомств, їхня взаємодія з місцевими 

органами влади.   

 

Практичне заняття № 6. Організація роботи місцевих державних 

адміністрацій 

1. Які основні завдання місцевих державних адміністрацій. 

2. Які основні повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері 

соціально-економічного розвитку підвідомчих територій. 

3. Основні форми і методи роботи місцевих державних адміністрацій. 

4. Форми боротьби з проявом бюрократизму і корупції у роботі апарату 

місцевих державних адміністрацій. 
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Практичне заняття № 7. Організація роботи органів місцевого 

самоврядування 

 

1. Основні принципи і система місцевого самоврядування в Україні. 

2. Чому необхідно посилювати систему місцевого самоврядування в 

Україні.  

3. Яка структура органів місцевого самоврядування. 

4. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Необхідність 

її зміцнення.    

5. Бюрократизм і корупція у роботі органів місцевого самоврядування: 

причини, шляхи вирішення. 
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7. Самостійна робота 

Для опанування матеріалу дисципліни "Публічне адміністрування" окрім 

лекційних, практичних (семінарських) занять, тобто аудиторної роботи, значну 

увагу необхідно приділяти самостійній роботі. 

Основні види самостійної роботи студента: 

1. Вивчення літератури. 

2. Робота з довідковими матеріалами. 

3. Підготовка до практичних (семінарських) занять. 

4. Виконання індивідуального наскрізного практичного завдання. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет і методологічна основа публічного 

адміністрування 
4 

2 Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та 

політичної сфер 
4 

3 Правові акти, закони і принципи публічного 

адміністрування 
6 

4 Механізми та методи публічного адміністрування 6 

5 Публічне адміністрування як процес вироблення, 

прийняття та виконання управлінських рішень 
6 

6 Найважливіші функції публічного адміністрування у 

сфері економіки 
6 

7 Корпоративна влада та публічне адміністрування в 

добровільних об'єднаннях 
6 

8 Цінності та цілі суспільства та держави 6 

9 Бюрократія в системі публічного адміністрування 6 

10 Антикорупційна діяльність у сфері публічного 

адміністрування 
6 

11 Результативність та ефективність публічного 

адміністрування 
6 

 Разом  62 
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8. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає 

оцінювання всіх форм вивчення дисципліни. 

Перевірку й оцінювання знань студентів викладач проводить в наступних 

формах: 

1. Оцінювання роботи студентів у процесі практичних (семінарських) 

занять. 

2. Оцінювання виконання індивідуального наскрізного практичного 

завдання. 

3. Оцінювання засвоєння питань для самостійного вивчення. 

4. Проведення рубіжного контролю. 

5. Проведення підсумкового письмового екзамену.  

 

Загальний перелік питань до екзамену: 

1. Сутність, поняття та ознаки форм публічного адміністрування. 

2. Класифікація форм публічного адміністрування. 

3. Поняття та ознаки правових актів публічного адміністрування, їх 

класифікація та вимоги до них. 

4. Поняття, види і ознаки публічної влади. 

5. Система органів публічної влади в Україні, їх класифікація і 

структура. 

6. Принципи організації діяльності органів публічної влади. 

7. Функції органів публічної влади. 

8. Форми публічної влади.  

9. Громадяни країни як основний об’єкт у діяльності органів публічної 

влади.  

10. Види звернень громадян до органів публічної влади. 

11. Взаємодія органів публічної влади з об’єднанням громадян, 

трудовими колективами підприємств та організацій. 

12. Сутність соціальної політики держави. 
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13. Основні види соціальної допомоги держави.  

14. Забезпечення державою безпеки прав та інтересів споживачів. 

15. Держава як гарант соціально – орієнтовної ринкової економіки. 

16. Основні характеристики та напрями формування та розвитку 

сучасної економічної системи.  

17. Необхідність державного регулювання економіки і соціальних 

проблем. 

18. Методи державного регулювання економіки і соціальних проблем. 

19. Структура центральних органів виконавчої влади. 

20. Основні завдання у діяльності  центральних органів виконавчої 

влади (на прикладі Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України). 

21. Основні функції Міністерства (на прикладі Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України). 

22. Основні права центральних органів виконавчої влади (на прикладі 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України). 

23. Загальне положення і завдання місцевих державних адміністрацій. 

24. Компетенція місцевих державних адміністрацій. 

25. Основні повноваження місцевих державних адміністрацій. 

26. Організація роботи і механізм взаємодії місцевих державних 

адміністрацій з міністерствами та підприємствами. 

27. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні.  

28. Представницькі органи місцевого самоврядування в Україні. 

29. Організаційно – правова основа місцевого самоврядування в Україні. 

30. Матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування в Україні. 

31. Механізми взаємозв’язку економічної науки, соціології та 

політології. 

32. Особливості поведінки людей в економічній та політичній сферах.  

33. Соціальна сфера: публічне адміністрування та людина; публічне 

адміністрування та колектив; публічне адміністрування та 
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суспільство. 

34. Дія ринкових принципів у політичній сфері. 

35. Поняття і ознаки правових актів публічного адміністрування, їх 

класифікація і вимоги до них. 

36. Загальна характеристика системи нормативно - правових актів, які  

регулюють діяльність органів публічної влади в Україні. 

37. Основні закони та принципи публічного адміністрування. 

38. Матеріально – фінансові основи діяльності органів публічної влади. 

39. Структура механізму та органів публічного адміністрування. 

40. Економічні методи публічного адміністрування.  

41. Адміністративні методи публічного адміністрування. 

42. Соціально – психологічні методи публічного адміністрування. 

43. Роль і місце управлінських рішень у публічному адмініструванні. 

Класифікація управлінських рішень. 

44. Пріоритетність політичного вибору цінностей та цілей. 

45. Процес прийняття управлінських рішень.  

46. Динаміка виконання управлінських рішень. 

47. Загальна характеристика взаємовідносин суспільства та економіки.  

48. Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької 

діяльності.  

49. Законодавче та нормативно-правове забезпечення конкурентного 

середовища. 

50. Антимонопольна діяльність.  

51. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних 

об'єднаннях. 

52. Поняття та види добровільних об'єднань.  

53. Загальні принципи управління в добровільних об'єднаннях.  

54. Управління в громадських об'єднаннях.  

55. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного 

адміністрування. 
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56. Цінності публічного адміністрування.  

57. Юридичне забезпечення цілей публічного адміністрування. 

58. Сучасні підходи в оцінюванні бюрократії.  

59. Основні ознаки та атрибути бюрократії.  

60. Публічна служба. 

61. Поняття корупції та корупційних дій.  

62. Нормативно-правова база антикорупційної діяльності.  

63. Фактори запобігання проявам корупції: політичний, нормативно-

правовий, організаційний, економічний, кадровий, морально-

психологічний. 

64. Фактори результативності та ефективності публічного 

адміністрування. 

65. Критерії результативності та ефективності публічного 

адміністрування. 

66. Відповідальність у публічному адмініструванні. 
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9. Індивідуальні завдання  

Індивідуальна робота – це форма організації роботи викладача з 

студентом, яка передбачає створення умов для поглиблення знань з навчальної 

дисципліни, розвитку його здібностей, творчих можливостей на основі 

особистісно-діяльнісного підходу.  

Провідним напрямком в індивідуалізації навчання є диференціація 

допомоги в навчанні, яка полягає не в спрощенні завдань для менш 

підготовлених студентів, а в обсягах і характері допомоги викладача. Тобто, 

для менш підготовлених студентів рекомендуються детальніші роз’яснення та 

рекомендації щодо виконання необхідних завдань, ретельніший контроль їхньої 

роботи тощо; для більш підготовлених студентів – робота, спрямована на 

створення умов для поглиблення їх знань та розвитку творчих здібностей. 

Форми індивідуальної роботи 

Індивідуальна робота викладача зі студентом, як правило, проводиться у 

вигляді консультацій, індивідуальних завдань та індивідуальних занять. 

Індивідуальні заняття викладач проводить з одним або кількома 

студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розвитку індивідуальних 

творчих здібностей. Організація та проведення цих занять доручається, як 

правило, викладачам, які ведуть лекційний курс. 

Індивідуальні заняття можуть проводитися у формі: діалогу з різних 

навчальних проблем, евристичної бесіди, тренінгу, екскурсій, наукових гуртків 

тощо. Індивідуальні заняття на молодших курсах пропонується здебільшого 

спрямовувати на поглиблене вивчення та засвоєння змісту навчальних 

дисциплін. На старших курсах бажано, щоб вони набували науково–дослідного 

характеру і передбачали безпосередню  участь студентів у виконанні наукових 

досліджень, творчих завдань тощо. 

Консультація — одна із форм організації навчального заняття, яка 

здійснюється з метою отримання студентами відповіді на окремі теоретичні чи 

практичні питання та для пояснення певних теоретичних положень або аспектів 

їх практичного застосування. 
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 Індивідуальні завдання - форма організації навчання, яка передбачає 

створення умов для реалізації творчих можливостей студентів і має на меті 

поглиблення, узагальнення та закріплення одержаних у процесі навчання знань, 

а також їх застосування на практиці. 

До індивідуальних завдань відносять: написання рефератів, есе, 

оформлення звітів, підготовка власних досліджень до олімпіад, конференцій 

тощо. Індивідуальні завдання студенти виконують самостійно, але під 

керівництвом викладача. 

 

10.1. Методи навчання 

При викладанні курсу будуть застосовуватися такі методи навчання, як: 

словесні, наочні та практичні; методи усного викладання, наочного навчання та 

роботи з друкованими текстами. Крім того, загально дидактичні методи 

навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного 

викладу матеріалу, дослідницький (частково-пошуковий), евристичний. 

 

10.2. Методи контролю 

             

Усне опитування, модульне тестування, екзамен. 

                                 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Вид навчальної роботи МАХ кількість балів 

Відповідь на семінарі 17*3=51 

Рішення задач 3*2=6 

Самостійна робота 4 

Модульний контроль (написання контрольної роботи за 

результатами вивчення тем модуля) 

3*2=6 

Індивідуальна робота (реферат) 3 

Семестровий екзамен 30 

Усього за семестр 100 
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10.3. Засоби контролю та структура екзаменаційного кредиту для студентів 

денної форми навчання 

  
Види та засоби контролю (тестування, контрольні роботи, 

індивідуальні роботи тощо) 

Розподіл балів, % 

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів 

ЗМ 1.  

Тестування за матеріалами ЗМ. 1 30% 

Всього: 30% 

ЗМ 2.  

Тестування за матеріалами ЗМ.2 15% 

Виконання індивідуального наскрізного практичного заняття 15% 

Всього: 30% 

Разом за поточним контролем 60% 

Підсумковий контроль  

Екзамен 40% 

Всього за модулем 1: 100% 
 

Порядок поточного оцінювання знань студентів денної форми навчання. 

Поточне оцінювання здійснюють під час проведення практичних 

(семінарських) занять та тестових завдань і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Об'єктами 

поточного контролю є: 

1) активність і результативність роботи студента протягом семестру над 

вивченням програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять; 

2) виконання індивідуального наскрізного практичного завдання; 

3) виконання практичних завдань; 

4) виконання самостійного завдання; 

5) виконання поточного контролю; 

6) виконання проміжного контролю. 

Оцінку "відмінно" ставлять за умови відповідності виконаного завдання 

студентом або його усної відповіді за усіма шістьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання практичних (семінарських) занять, 

лабораторних робіт і самостійної роботи 

Оцінювання проводять за такими критеріями: 
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1) розуміння, ступінь засвоєння теорії і методології проблем, що 

розглядаються; 

2) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни; 

3) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядають; 

4) уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, 

вирішенні завдань, проведенні розрахунків при виконанні завдань, винесених 

для самостійного опрацювання, і завдань, винесених на розгляд; 

5) логіка, структура, стиль викладання матеріалу в письмових роботах і при 

виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 

узагальнення інформації і робити висновки. 

Контроль виконання поставлених задач при проведенні практичних занять 

здійснюється протягом семестру. За успішне та систематичне виконання 

поставлених завдань протягом двох змістових модулів студент отримує оцінку 

«відмінно» або по 20 % за поточний контроль, якщо студент виконує 

поставлені завдання з відсутністю окремих розрахунків, які пояснюють 

вирішення завдання, то він отримує оцінку «добре» або по 15 % за поточний 

контроль, які враховують у відповідній сумі балів за кожний окремий змістовий 

модуль. 

При оцінюванні практичних завдань і самостійної роботи увагу 

приділяють також їх якості і самостійності, своєчасності здачі виконаних 

завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась із 

вимог не буде виконана, то оцінка буде знижена. 

Критерії оцінювання індивідуального наскрізного практичного 

завдання 

Контроль виконання завдання здійснюється протягом семестру. За успішне 

і систематичне виконання всього завдання студент отримує оцінку «відмінно» 

або 10 % за поточний контроль, якщо студент виконує все завдання за третій 

змістовий модуль, то студент отримує оцінку «добре» або 7 % за поточний 
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контроль, які враховують у відповідній сумі балів за кожний окремий змістовий 

модуль (табл. 2.8). 

Індивідуальне наскрізне практичне завдання оцінюють за такими 

критеріями: 

1) самостійність виконання; 

2) логічність і послідовність викладання матеріалу; 

3) повнота розкриття теми; 

4) використання й аналіз додаткових літературних джерел; 

5) наявність конкретних пропозицій; 

6) якість оформлення. 

Оцінку "відмінно" ставлять за умови відповідності виконаного завдання 

студентом за всіма п'ятьма зазначеними критеріями та його захист. Відсутність 

тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів. 

Захист завдання проводять наприкінці другого змістового модуля, який є 

умовою допуску до підсумкового контролю (екзамену). 

Проведення поточного контролю. Поточний контроль здійснюється та 

оцінюється за питаннями, які винесено на лекційні заняття, самостійну роботу і 

практичні завдання, а також при виконанні практичних робіт. Поточний 

контроль проводять у письмовій формі після того, як розглянуто увесь 

теоретичний матеріал і виконані практичні (семінарські), самостійні завдання в 

межах кожної теми змістового модуля.  

Проміжний рубіжний контроль рівня знань передбачає виявлення 

опанування студентом матеріалу лекційного модуля і вміння застосовувати 

його для вирішення практичної ситуації. 

Проведення підсумкового письмового екзамену з Модулю 1 

Умовою допуску до екзамену є: 

- сума накопичення балів за двома змістовими модулями, яка повинна 

бути не менша, ніж 35 балів (за внутрішнім вузівським рейтингом або 
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системою ЕКТС) або наявність позитивних оцінок з проміжного рубіжного 

контролю (за національною системою); 

- обов'язкове виконання всіх практичних завдань з отриманням позитивної 

оцінки; 

- обов'язковий захист індивідуального наскрізного практичного завдання з 

отриманням позитивної оцінки. 

Екзамен здійснюють у письмовій формі за білетами. Білет складається з 2 

питань з теоретичного матеріалу, та 1 практичного завдання (вирішення задачі), 

за кожну повну та правильну відповідь з теоретичного матеріалу студент 

отримує 15 %, а за вирішення задачі - 10 %. Загальна сума балів - 40% (табл. 

2.7, 2,8). 

Підсумкову оцінку з дисципліни виставляють в національній системі 

оцінювання результатів навчання і в системі ЕКТС згідно з методикою 

переведення показників успішності знань студентів в систему оцінювання за 

шкалою ЕКТС (табл.9) 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

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 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Критерії оцінки іспиту: 

оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує студент, який: 

- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим 

матеріалом; 

- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою,  
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використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 

- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка 

рекомендована програмою; 

- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх 

 значення для професії, яку він набуває; 

- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні  

життєві явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 

- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив 

творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-програмового 

матеріалу,проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує студент, який: 

- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим 

 матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має системні знання  

 достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, 

 аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, 

 постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, 

 добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; 

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує студент, який: 

- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною 

 кількістю помилок; 

- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на практиці, 

контролювати власну діяльність; 

- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, 

передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка рекомендована 

програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує студент, який: 

- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для 
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подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 

- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 

- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 

- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під 

керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 

оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує студент, який: 

- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, 

необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 

професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають 

репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, 

який: 

- виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу; 

- допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою 

 завдань. 

оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 

- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 

- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених 

програмою; 

- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності 

після закінчення університету без повторного вивчення даної дисципліни. 

При виставленні оцінки враховуються результати навчальної роботи 

студента протягом семестру. 
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11. Рекомендована література 

Базова 

1. Анатманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций 

/Г.В. Атаманчук. - М: Омега -Л, 2004. - 584 с. 

2. Блейклі Е.Д. Планування місцевого економічного розвитку. Теорія і 

практика. - Львів.:Літопис, 2002. 

3. Дегтярев А. А. Принятие политических решений: Учебное пособие: 

КДУ, 2004.-416 с. 

4. Кайлюк Є.М. Гриненко В.В. Публічне адміністрування. Підручник. X. 

ХНАМГ, 2013.-200 с. 

5. Костромін Г.Т. Соціальний переустрій села: сучасний стан, шляхи 

розвитку. Наукові праці Кіровоградського національного технічного 

університету. Економічні науки. Збірник наукових праць. Випуск 13. 

Кіровоград, 2008. 

6. Костромін Г.Т. Інвестиційно-інноваційне забезпечення соціально-

економічного розвитку регіону. Всеукраїнська науково-практична конференція: 

Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика. Кіровоград. 

КНТУ-2015.   

7. Хиллман А. Государство и экономическая политика. Возможности и 

ограничения управления. - М: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2009. 

8. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. - Львів.:Літопис, 

2002. 

9. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проб-

леми теорії, методології, практики : монографія / В.Д. Бакуменко. -К.: Вид-во 

УАДУ, 2000. 
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