
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Силабус дисципліни 

«Антикорупційна політика в сфері публічного управління» 

 
1. Профіль дисципліни 

 

 
Кафедра  економічної теорії, 

інтелектуальної власності та 
публічного управління 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та 

адміністрування» 

Кількість кредитів – 4. 

Загальна кількість годин – 120. 

Рік підготовки, семестр – 1-й,1-й.  

Компонент освітньої програми: обов’язкова. 

Цикл підготовки: загальний. 

Мова викладання: українська. 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Іванюк Ольга Володимирівна 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-about-

etiv/m-sklad-etiv/ivanyuk-olga-volodimirivna 

Контактна інформація +38979897215, olha.ivanuk@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/user/profile.php?id=659 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щоп’ятниці з 14.00 до 

17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна «Антикорупційна політика в сфері публічного управління» є надзвичайно 

важливою складовою підготовки сучасних фахівців з публічного управління, адже метою 

є формування у студентів теоретичних і практичних знань відносно явища корупції як 

правового, політичного, економічного та культурного явища, його соціальної природи, 

умов виникнення та поширення, наслідків на національної безпеки, а також створення 

дієвих механізмів запобігання та протидії корупції.  

Студенти будуть знати: сутність поняття, видів та наслідків корупції; правові та 

організаційні засади побудови та функціонування системи запобігання корупції та 

забезпечення доброчесності; методи, прийоми та способи  визначення корупції; місце та 

роль антикорупційної  політики в системі національної безпеки; інструменти контролю, 

попередження корупції, механізми формування та реалізації антикорупційної політики; 

основ державного управління у сфері запобігання корупційним правопорушенням. 

Студенти будуть вміти: застосовувати існуючі механізми попередження та протидії 

корупції; організовувати контроль в органах державної влади та місцевого 

самоврядування за дотриманням положень антикорупційного законодавства; 

реалізовувати заходи щодо запобігання та протидії корупції в межах напрямів своєї 

діяльності; аналізувати та узагальнювати інформацію щодо результатів антикорупційної 

діяльності;  аналізувати та діагностувати наявність ймовірних корупційних ризиків; 

визначати найбільш коректні для кожного виду діяльності способи захисту від корупції; 

розробляти та пропонувати до імплементації комплекс антикорупційних заходів. 

 



4. Мета та цілі дисципліни 

Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів 

теоретичних і практичних знань відносно явища корупції як правового, політичного, 

економічного та культурного явища, його соціальної природи та форм прояву, умов 

виникнення та поширення, наслідків для національної безпеки, а також створення дієвих 

механізмів запобігання та протидії корупції. Основною ціллю вивчення дисципліни 

«Економічна теорія» є формування у студентів компетентностей, що набуває здобувач 

вищої освіти по закінченню вивчення даної дисципліни: 

Загальні компетентності: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК12. Здатність аналізувати діяльність інституцій державного та корпоративного 

секторів на предмет корупційних дій.  

СК13. Здатність приймати управлінські рішення в частинні виконання положень 

антикорупційних програм  

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18 6 

Практичні / лабораторні 20 6 

Самостійна робота 82 108 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний (аудиторна робота (лекційні та практичні 

заняття) та самостійна робота студентів). 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

(лекційні та практичні заняття) 

№
 з
/п

 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Назва теми: Поняття та сутність корупції, її види та наслідки. 

1. 1. Поняття, види та форми корупції.  

2. 2. Класифікація наслідків корупції 

3. 3. Вплив корупції на національну безпеку держави. 

18 18 

2 Т2 Назва теми: Антикорупційна діяльність у сфері публічного 

управління.  

1.Стан і тенденції боротьби з корупцією в Україні.  

2. Прогрес у боротьбі з корупцією в Україні за період 

прийняття антикорупційного законодавства.  

3. Засади формування антикорупційних програм на різних 

рівнях публічного управління 

18 16 

3 Т3 Назва теми: Формування державної антикорупційної 

політики  

1. Зміст та основні напрями державної антикорупційної 

політики  

2.Правові засади формування державної антикорупційної 

політики 

3.Роль громадянського суспільства у запобіганні та протидії 

корупції.  

4. Напрями протидії корупції у сфері державної служби 

16 18 



4 Т4 Назва теми: Нормативно-правова база антикорупційної 

діяльності  

1.Нормативно-правове забезпечення антикорупційної 

діяльності.  

2.Напрями вдосконалення антикорупційного законодавства 

3. Антикорупційна стратегія 

16 16 

5 Т5 Назва теми: Механізми запобігання корупції 

1. Запобігання корупції у сфері публічного управління та 

адміністрування. 

2.Сучасні механізми запобігання та протидії корупції в 

органах місцевої влади . 

3. Суб'єкти які здійснюють заходи щодо запобіганню і 

протидії корупції  

4.Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії 

корупції. 

 

16 16 

6 Т6 Назва теми: Відповідальність за вчинення корупційних 

правопорушень 

1. Види відповідальності за корупційні правопорушення. 

2.Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення  

3. Основи етичної поведінки державних службовців та 

працівників органів місцевого самоврядування. 

18 18 

7 Т7 Назва теми: Міжнародний досвід у сфері протидії корупції 

1.Основні міжнародні документи у сфері протидії корупції.  

2. Інструменти протидії корупції.  

18 18 

Разом: 120 120 

 
5.4. Система оцінювання та вимоги 

Оцінки «відмінно» заслуговує студент (-ка), що виявив(-ила) всебічне, системне й 

глибою знання навчального матеріалу і вміння вільно виконувати передбачені програмою 

завдання, ознайомлений (ознайомлена) з основною і додатковою літературою. Оцінка 

«відмінно» ставиться студентам, які засвоїли основні поняття та наслідки корупції, 

нормативно-правове регулювання антикорупційних дій. Володіє основними 

інструментами та розуміє механізм протидії корупції та подолання наслідків корупційних 

дій, вміє оцінювати корупційні ризики. 

Оцінки «добре» заслуговує студент (студентка), що виявив (виявила) повне знання 

навчального матеріалу, успішно виконав (виконала) передбачені програмою завдання, 

засвоїв (засвоїла) рекомендовану основну літературу. Як правило, оцінка «добре» 

виставляється студентам, які засвідчили системні знання понять та принципів 

антикорупційної діяльності та антикорупційної політики та здатні до їх самостійного 

поповнення та оновлення під час подальшої навчальної роботи i професійної діяльності. 

Одночасно вони допустили певні неточності, пропуски, помилки, які зумовили 

некоректність окремих результатів та висновків. 

Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного 

навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання i майбутньої роботи 

за професією, частково впорався з виконанням передбачених програмою завдань, 

ознайомлений із частиною рекомендованої основної літератури. Зазвичай, оцінка 

«задовільно» виставляється студентам, які допустили суттєві помилки в усних відповідях 

та при виконанні завдань контрольних робіт та не могли усунути ці помилки самостійно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється студентам, у яких відсутні знання базових 

положень антикорупційної політики в сфері публічного управління, допускають грубі 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомі з основною 

літературою. 



Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 

дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу 

виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 

підсумкового контролю – 40 балів. 

 
Загальна система оцінювання дисципліни 

Загальна система оцінювання 

дисципліни 
Кількість занять Бали за заняття Сума балів 

Лекції 16 0,5 8 

Практичні 18 1,0 18 

- робота на семінарі (не менше 2 

відповідей) 
18 2 36 

Екзамен   38 

Разом   100 

 

До тестів 

Критерії та умови тестування визначаються кожним видом поточного контролю 

окремо згідно його мети. В середньому при поточному контролі кожне правильно 

розв'язане тестове завдання оцінюється в 0,5 бали. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 навчальної діяльності 

Сума балів за всі види 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою для 

екзамену, курсового проекту (роботи) 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре  

71-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

6. Результати навчання 

Результати навчання, які формуються в процесі викладання дисципліни 

«Економічна теорія»: 

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.  

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 об рунтованих висновків. 

 

7. Пререквізити  

Пререквізити: дисципліна базується на знаннях та компетентностях, що набуває 

здобувач вищої освіти під час вивчення дисциплін «Публічне управління та 



адміністрування», «Економіка державного сектора», «Правознавство» відповідно до 

навчальних програм навчальних закладів І-ІІ ступенів. 

Постреквізити: дисципліна надає студентам необхідні знання та навички, які 

будуть корисні при вивченні дисциплін «Запобігання корупції в органах публічної влади», 

«Публічне управління в сфері регіональної економіки», «Муніципальне управління», при 

проходженні виробничої практики, підготовці до випускного кваліфікаційного проекту, у 

подальшій професійній діяльності. 

 

8. Політики дисципліни 

8.1. Відвідування лекційних та лабораторних занять: відвідування лекційних та 

лабораторних занять є обов’язковим. Допускаються пропуски занять з таких поважних 

причин, як хвороба (викладачу надається копія довідки від медичного закладу), участь в 

олімпіаді, творчому конкурсі тощо за попередньою домовленістю та згодою викладача за 

умови дозволу деканату (надаються документи чи інші матеріали, які підтверджують 

заявлену участь у діяльності студента). 

8.2. Відпрацювання пропущених занять: відпрацювання пропущених занять є 

обов’язковим незалежно від причини пропущеного заняття. Лекційне заняття має бути 

відпрацьоване до наступної лекції на консультації викладача з використанням Zoom. 

Відпрацювання лекційного матеріалу передбачає вивчення пропущеного теоретичного 

матеріалу та складання тесту за цим матеріалом. Практичне заняття відпрацьовується під 

час консультації викладача. 

8.3. Правила поведінки під час занять: обов’язковим є дотримання техніки 

безпеки та етики. Студенти повинні приймати активну участь в обговоренні навчально 

матеріалу ознайомившись з ним напередодні (навчальний матеріал надається викладачем). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та 

підготовки практичних завдань в процесі заняття. Задля зручності, дозволяється 

використання ноутбуків та інших електронних пристроїв під час навчання в  аудиторіях 

(за взаємною згодою всіх учасників освітнього процесу). 

8.4. За порушення академічної доброчесності студенти будуть притягнені до  

академічної відповідальності у відповідності до положення про дотримання академічної 

доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та 

здобувачами вищої освіти ЖНАЕУ (Положення про академічну доброчесність, 

запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ від 27.12.2017 р. (документ). 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Під час навчання відбувається мультимедійне супроводження за допомогою 

проектора лекційних та практичних занять на основі ПЗ «Microsoft Power Point». 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
Кодекси України 

1. Кримінальний кодекс України: (Прийнято Верховною Радою України 5квітня 2001 

року № 2341-III) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25 від 29.06.2001. – ст. 131). – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9–10, № 11–12, № 13, ст. 88. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 4651-17. 

 

Закони та Постанови 

1. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VІІ. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text 
2. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 

2493-ІІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14. 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20плагіат.pdf
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14


3. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 № 93-IV. –

[Електронний  ресурс].Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93-15. 11 

4. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро» від 14.10.2014. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show. 

5. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки» від 14.10.2014. –[Електронний ресурс]. – 

Режим  доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show 

6. Закон України «Щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового 

знищення» від 14.10.2014. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show. 

7. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 року No 1700-VII. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-

18/paran738#n738.19. Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI.–

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4050-17. 

8. Закон України «Про правила етичної поведінки» від 17.05.2012 № 4722- VI. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4722-17. 

9. Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади: постанова 

Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1422. –[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1422-2009-п. 

10. Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань 

державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне 

правопорушення: постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1072. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1072-2011-п. 

11. Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, 

зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та 

відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента: постанова Кабінету 

Міністрів України від 11.01.2012 № 16. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/16-2012-п. 

12. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування: постанова 

Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 666. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/666-2012-п. 14 

13. Про Національну поліцію : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII // Відомості 

Верховної Ради України. – 2015. – No 40–41. – Ст. 379. – С. 1970. 

14. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018р.  o 2447-VIII 

Відомості Верховної Ради 2018,  o 24, ст. 212. 

15. Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в 

органах місцевого самоврядування:розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 

642-р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/642-2011-р. 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали 

1. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні : [монографія] / В. М. Гаращук, 

А. О. Мухатаєв. – Харків : Право, 2010. – 144 с. 

2. Баришніков В.М. Запобігання та протидія корупції у підрозділах державної служби 

зайнятості: навч.-метод.посіб. /В.Н.Баришніков. К.: ІПКДСЗУ, 2010. – 124 с. 

3. Бисага Ю.М. Корупція як цивілізаційний феномен: причини та шляхи подолання 

[Текст]: монографія / Бисага Ю. М. та ін. Держ. ВНЗ Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород: Гельветика, 

2016. – 199 с. 

4. Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О., Кравченко В. В. Антикорупційна політика 

та запобігання корупції в публічному управлінні: Навч. пос. – К.: «В-во Ліра-К», 2016. – 192 с. 

5. Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період : 

монографія / О. Ю. Бусол. – К. : Ін Юре, 2014. – 564 с.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1422-2009-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1072-2011-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/16-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/642-2011-%D1%80


6. Василевич В. В. Тенденції корупційної злочинності в Україні / В. В. Василевич // 

Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 груд. 2016 р.) / [ред. кол. : В. В.  ернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. 

 ернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 25-28.  

7. Войтенко А. Б. Децетралізація та реформування місцевого  самоврядування : навч. 

посібник / А. Б. Войтенко. – Київ: Вид-во Ліра-К, 2020. – 469 с. (27,31 ум. др.арк.) 

8. Дмитрик Ю.І. Протидія корупційній злочинності в Україні: навч.посіб. / Ю. І. 

Дмитрик, Д. І. Йосифович, І. В. Красницький, С. І. Мельник, Є. В. Пряхін, С. В. Якимова; Львів. 

держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2010. - 307 с. 

9. Заброда Д.Г. Державна антикорупційна політика в Україні: теорія, правова основа, 

інституціалізація [Текст]: монографія / Д.Г. Заброда; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Сімф. : 

Кримнавчпеддержвидав, 2013. - 367 с. 

10. Іванюк О.В., Литвинчук І.Л. Інструменти моніторингу корупційних ризиків та 

запобігання корупції: навчально-наочний посібник. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 74 с. 

11. Ільєнок Т. В. Боротьба з корупцією: міжнародний досвід / Т. В. Ільєнок // Юридична 

наука. – 2013. – № 2. – С. 71–77. 

12. Клименко, Ніна. Щодо сутності корупції та антикорупційних судових експертиз / Ніна 

Клименко // Віче.-2012. -№ 6. – С. 15-17. 

13. Клімова С.М., Ковальова Т.В. Організація запобігання та протидії корупції в Україні: 

Навч. посіб./ С.М. Клімова, Т.В. Ковальова. – X. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. - 200 с. – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://vodolaga.org/2012/0,065Korupcia/posibnyk_part_1.pdf. 

14. Козіна, В. Невизначеність статусу посадових осіб місцевого самоврядування як 

передумова вчинення правопорушень у сфері службової діяльності / В. Козіна // Вісник ДСУ. –

2011. -№ 3. – С. 25–26. 

15. Корупція і тіньова економіка: політекономічний аспект [Текст] :монографія / кер. авт. 

кол. і наук. ред., д-р екон. наук М. В. Фомін ; 30. Кравченко, Сергій. Напрями формування 

антикорупційної культури українського суспільства / Сергій Кравченко, Ipuнa Пантелейчук // 

Вісник НАДУ. – 2012.- №2. – С. 5 - 13. 

16. Міжнародно-правові акти у сфері протидії корупції [Текст] : [зб.док. :пер. з інозем. 

мов] / Верховна Рада України, Ін-т законодавства, Нац. акад. наук України, Секція сусп. і гуманіт. 

наук ; заг. ред. Голови Верховної Ради України, акад. НАН України В. М. Литвина ; [упоряд.: 24 В. 

О. Зайчук та ін. ; пер. О. В. Київець та ін.]. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - 623 с. 

17. Невмержицький С.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми 

протидії:  моногр. / Є.В.  Невмержицький; Акад. Прокуратури України. – К. : КНТ, 2008. – 368 с. 

18. Посібник для державного службовця з питань запобігання корупційних діянь / уклад. 

С.М. Серьогін, О.Л. Молошна, В.В.Баштанник, О.А.Тертишна, Н.А. Липовська, І.І. Хожило, 

О.В.Антонова, В.В. Лола, І.В. Письменний, О.С. Петренко, С.С. Серьогін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 

2009. – 136 с. 

19. Правові засади державної служби та протидії корупції в Україні [Текст] : зб. 

законодав. та ін. нормат.-прав. актів (станом на 01.05 2012) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. 

О. Дідоренка ; [упоряд.: А. С. Кравцов, В. І. Маценко] ; за заг.  ред., д-ра юрид. наук, доц. В. М. 

Комарницького. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. - 775 с. 

20. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / [О. В. Скидан, В. П. Якобчук, 

Н. В. Дацій та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с. (40,15 у.д.а.) 

21. Практичний порадник для державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань запобігання корупційних діянь відповідно до Закону України «Про 

засади запобігання та протидії корупції» [Текст] [метод. рек.] / Нац. акад. держ. упр. При 

Президентові  України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Голов. упр. держ. служби України ; 

[уклад.: С. Серьогін та ін.]. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. - 213 с. 

22. Професійна етика публічної служби та запобігання конфлікту інтересів [Текст]: навч. 

посіб. / Голов. упр. держ. служби України, Порог. прогр.корпорації "Виклики тисячоліття" (МСС) 

щодо зниження рівня корупції в Україні. - К. : [Шк. вищ. корпусу держ.служби], 2010. - 67 с. 

23. Ревак І. О. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження: монографія / І. О. 

Ревак, В. І. Франчук, Ю. А. Коміссарчук, В. Ю. Прокопенко, З. Б. Живко; Львів. держ. ун-т внутр. 

справ. - Л. : ЛьвДУВС, 2011. - 219 с. 

http://vodolaga.org/2012/Korupcia/posibnyk_part_1.pdf




ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ Економіки та менеджменту 

 

Силабус дисципліни 

«Державне управління соціальним та гуманітарним розвитком» 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра  

Економічної теорії, 

інтелектуальної власності 

та публічного управління 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та 

адміністрування» 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 1-й рік підготовки, 1-й семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) СИМОНЕНКО Леся Іванівна 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-

about-etiv/m-sklad-etiv/simonenko-lesya-ivanivna 

Контактна інформація 
 Номер телефону: 0964623608  

контактний E-mail: lesia.simonenko@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/ 

Консультації 

Онлайн консультації через доступні канали зв’язку, в т.ч. 

телефон, Viber щоденно, у час вільний від аудиторних 

занять. 

 

3. Анотація до дисципліни 

Короткий опис курсу та його актуальність 

Вивчення курсу націлено на формування у здобувачів ОС «Магістр» організаційно-

управлінської, адміністративної, консультаційної, інформаційно-аналітичної; науково-

дослідницької культури в сфері гуманітарного розвитку. Завдання соціального та 

гуманітарного розвитку будуть вивченні сенсі глобальних цілей сталого розвитку.  

4. Мета та цілі дисципліни 

Вивчення дисципліни націлене на формування:  

ЗК05.Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні 

технології. 

СК04.Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних 

систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

 
5. Організація навчання 

 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

http://185.25.118.66/


2 

Денна Заочна 

Лекції 16 6 

Практичні / лабораторні 18 8 

Самостійна робота 116 136 

5.2. Формат дисципліни 

Формат викладання дисципліни: очний та змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle).   

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Т1 Глобальні цілі сталого розвитку 
15 

15 

2.  Т2 Державна політика у сфері соціального захисту 

населення. 

15 15 

3.  Т3 Загальнонаціональні пріоритети та регіональні 

особливості гуманітарної політики. 

15 15 

4.  Т4 Охорона здоров’я як складова соціогуманітарної 

політики. 

15 15 

5.  Т5 Розвиток освітнього і наукового потенціалу 

суспільства. 

15 15 

6.  Т6 Сфера культури в системі об’єктів державного 

управління та державної гуманітарної політики 

15 15 

7.  Т7 Державна політика у сфері праці. 15 15 

8.  Т8 Нормативно-правове забезпечення  реалізації 

соціальної і гуманітарної політики. 

15 15 

9.  Т9 Фінансові ресурси реалізації соціальної і 

гуманітарної політики. 

15 15 

10.  Т10 Інформаційні ресурси реалізації соціальної і 

гуманітарної політики. 

15 15 

Разом: 150 150 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Розподіл балів  впродовж семестру/екзамен – 60/40 

Деталізація системи 

оцінювання  

 

В балах оцінюються тестові форми підсумкового (модульного) 

контролю. 

На модульні контрольні роботи (МКР) передбачити кількість балів, 

яка складає не менше 20% від максимальної кількості балів, які 

студент може отримати під час поточного контролю за 

накопичувальною системою (60 балів). 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

36-60 балів, за форми підсумкового контролю упродовж семестру 

Критерії 

оцінювання 
100 бальна шкала 
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6. Результати навчання 

В процесі викладання дисципліни формуються наступні результати навчання:  

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, 

основ та технологій прийняття управлінських рішень.  

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. 

РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні 

обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів 

рішень. 

7. Пререквізити 

Пререквізити: Щоб приступити до вивчення дисципліни, здобувачі вищої освіти повинні 

володіти базовими знаннями (термінологією): з базових питань сталого розвитку, 

гуманітарної сфери, державного управління. 

Постреквізити: дисципліна сприяє набуттю предметно-спеціальних компетентностей 

для забезпечення подальшого особистісного професійного зростання, спрямованого на 

соціальний, гуманітарний, економічний, екологічний розвиток держави, території, 

громади. 

 

8. Політики дисципліни 

Політика відвідування: Відвідування занять є важливим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних обставин (наприклад, стан здоров’я, зарубіжна 

практика, фахова діяльність) навчання може відбуватись в он-лайн форматі, за умов 

погодження з гарантом ОП, завідувачем кафедри, викладачем, деканом) 

Політика щодо академічної активності: Вищими балами оцінюються роботи здані в 

терміни визначені викладачем. Перескладання модулів, через порушення термінів, 

відбувається  за умов наявності поважних причин.  

 Політика щодо академічної доброчесності: Визначається положенням університету. 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B
6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%
B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf 
 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться в аудиторіях з 

вільним доступом до мережі Інтернет через WI FI. 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

1. Національна економіка[текст]: Соціальна і гуманітарна політика: підручник 

/В.П.Трощинський,В.А.Скуратівський, М.В.Кравченко [та ін.]; за заг.ред. Ю.В.Ковбасюка, 

В.П.Трощинського. – Київ: НАДУ, 2016. – 792 с. 

2. Управління соціогуманітарним розвитком на місцевому рівні // Трощинський В.П., 

Петроє О.М., Кравченко М.В. // Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та 

основні напрями модернізації : наук. доп. / [редкол. : Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, В.В. 

Толкованов та ін.] ; за заг. ред. д-ра з держ. упр., проф. Ю.В.Ковбасюка. К. : – НАДУ, 

2014. – 128 с. – С. 29-32. 

3. Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності : 

кол. моногр. / за ред. Е.М. Лібанової; відпов. за випуск О.В. Макарова, О.М. Хмелевська; 

Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. – Київ, 2017. – 

368 с. С. 323-331 https://www.idss.org.ua/monografii/2017_lud_rozvytok_kolektyvna.pdf 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
https://www.idss.org.ua/monografii/2017_lud_rozvytok_kolektyvna.pdf
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4. Глобальні цілі сталого розвитку 

http://www.un.org.ua/images/documents/3615/цілі_web(2).pdf 

5. 2017 - Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає базові 

показники для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) 

http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/un-in-ukraine-publications/4203-2017-natsionalna-

dopovid-tsili-staloho-rozvytku-ukraina-iaka-vyznachaie-bazovi-pokaznyky-dlia-dosiahnennia-

tsilei-staloho-rozvytku-tssr 

6. «Сталий розвиток сільських територій монографія / за ред. проф. Т. Зінчук, проф. 

Ю. Раманаускаса. –Клайпеда: вид-во Клайпедського університету; Київ: «Центр учбової 

літератури», 2019. – 421 с. 

7. Довженко В. А. Інноваційні технології публічного адміністрування галуззю 

освіти / В. А. Довженко, Дзюба І. С. // Освіта ХХІ століття: проблеми гуманізації, 

гуманітаризації та патріотизму в контексті євроінтеграційних процесів: тези доповідей І 

Всеукраїнської наук.-практ. конфер., м. Житомир (12 грудня 2018 р.) / за ред. 

Т. В. Семенюк, С. М. Коляденко, Н.П. Павлик. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 

2018. – С. 8–11. 

8. Сайкевич М. І. Економічний розвиток та освіта / М. І. Сайкевич // 

Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій : перспективи публічно-

приватного партнерства : Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. форуму, 27 червня 2017 в 2 ч. – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – Ч. 1. – С. 140–148. 

9. Симоненко Л. І. Інноваційний потенціал вищої освіти / Л. І. Симоненко // 

Інтелектуальна економіка : глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали ІІ 

Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 26 трав. 2016 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. 

228–237. 

10. Симоненко Л. І. Проблеми медичного обслуговування сільського населення в 

умовах політики децентралізації влади // В. А. Довженко, Л. І. Симоненко, О. В. Іванюк // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2019. - № 9. – С. 83–89. (Index Copernicus, Scientific 

Indexing Servises, Google Scholar). 

11. Симоненко Л.І. Роль держави в досягненні цілі сталого розвитку міст і громад. 

Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій. V Міжнародний науково-

практичний форум. Житомир, 25.10.2019 

12. Симоненко Л.І. Державна політика гуманітарного розвитку. Інструменти і 

практики публічного управління в контексті децентралізації. ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція з міжнародною участю. Житомир,  23 червня 2020 року. 

13. Якобчук В. П. Формування системи публічного управління відходами / 

В. П. Якобчук, Л. І. Симоненко, Ю. В. Баланович // Державне управління: удосконалення 

та розвиток. – 2019. – № 10. – Режим доступу до журналу: 

http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/47.pdf. (Index Copernicus, Scientific Indexing 

Servises, Google Scholar). 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

1. Електронні ресурси ЦОВВ. Перелік див. https://www.kmu.gov.ua/ua/catalog 

2. Наукові установи відділення економіки НАНУ, перелік див. за посиланням 

http://www.nas.gov.ua/UA/NASUDepartment/Pages/default.aspx?DepartmentID=0002174 

3. Національний інститут стратегічних досліджень, див. http://www.niss.gov.ua/ 

4. Наукова бібліотека ЖНАЕУ, див. http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/ 

5. Агенція регіонального розвитку Житомирської області, див. http://zrda.org/ 

6. Наукові видання Національної академії державного управління при Президентові 

України, див. http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=38 

7. Аналітична платформа VoxUkraine. https://voxukraine.org/uk/ 

8. Моніторинг реформ іМоРе. http://imorevox.org 

http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/un-in-ukraine-publications/4203-2017-natsionalna-dopovid-tsili-staloho-rozvytku-ukraina-iaka-vyznachaie-bazovi-pokaznyky-dlia-dosiahnennia-tsilei-staloho-rozvytku-tssr
http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/un-in-ukraine-publications/4203-2017-natsionalna-dopovid-tsili-staloho-rozvytku-ukraina-iaka-vyznachaie-bazovi-pokaznyky-dlia-dosiahnennia-tsilei-staloho-rozvytku-tssr
http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/un-in-ukraine-publications/4203-2017-natsionalna-dopovid-tsili-staloho-rozvytku-ukraina-iaka-vyznachaie-bazovi-pokaznyky-dlia-dosiahnennia-tsilei-staloho-rozvytku-tssr
https://scholar.google.com.ua/citations?user=D7pKVloAAAAJ&hl=uk
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1512
https://scholar.google.com.ua/citations?user=D7pKVloAAAAJ&hl=uk
https://www.kmu.gov.ua/ua/catalog
http://www.nas.gov.ua/UA/NASUDepartment/Pages/default.aspx?DepartmentID=0002174
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/
http://zrda.org/
https://voxukraine.org/uk/
http://imorevox.org/




 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Силабус дисципліни 

«Електронне врядування» 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра  економічної теорії, 
інтелектуальної власності 
та публічного управління 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 28 Публічне управління та 

адміністрування 

Спеціальність: 281 Публічне управління та 

адміністрування 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління 

та адміністрування» 

Кількість кредитів – 4. 

Загальна кількість годин – 120. 

Рік підготовки, семестр – 1-й  

Компонент освітньої програми: обов’язкова. 

Цикл підготовки: загальний. 

Мова викладання: українська. 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Іванюк Ольга Володимирівна 

Профайл викладача (-

ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-

menedzhmentu/m-about-etiv/m-sklad-etiv/ivanyuk-olga-

volodimirivna 

Контактна інформація +38979897215, olha.ivanuk@gmail.com 

Сторінка курсу в 

Moodle 
http://185.25.118.66/user/profile.php?id=659 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щоп’ятниці з 

14.00 до 17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

 исципліна « лектронне врядування»   надзвичайно ва ливою 

складовою підготовки сучасни  фа івців з публічного управління, ад е 

метою   адаптація дер авного управління та управлінців до умов 

інформаційного суспільства  впровад ення систем та інструментів 

електронного урядування як основної форми вза модії влади і суспільства 

для підвищення якості управлінськи  послуг.  

Студенти будуть знати: основні етапи та напрями впровад ення 

системи електронного урядування  методи підвищення ефективності 

діяльності дер авни  органів влади, органів місцевого самоврядування, 

дер авни  інформаційни  установ. Уміти: удосконалювати 

організаційний, правовий, ресурсний ме анізми публічного управління  



розуміти процес надання і отримання електронни  послуг  забезпечувати 

відкритість і прозорість діяльності органів влади всі  рівнів для 

підвищення довіри громадян до влади, забезпечувати більш ефективне і 

менш витратне адміністрування.  

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів теоретични  і 

практични  знань відносно системи електронного врядування, 

мо ливостей використання її в практиці публічного адміністрування, в 

тому числі при наданні дер авно-управлінськи  послуг. 

Основною ціллю вивчення дисципліни « лектронне врядування»   

формування у студентів компетентностей, що набува  здобувач вищої 

освіти по закінченню вивчення даної дисципліни: 

Загальні компетентності: 

ЗК0 .Здатність приймати об рунтовані рішення та використовувати 

сучасні комунікаційні те нології.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК0 . Здатність організовувати інформаційно- аналітичне 

забезпечення управлінськи  процесів із використанням сучасни  

інформаційни  ресурсів та те нологій, зокрема розробляти за оди щодо 

впровад ення електронного урядування в різни  сфера  публічного 

управління та адміністрування.  

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

 енна Заочна 

Лекції 18 6 

Практичні / лабораторні 20 6 

Самостійна робота 82 108 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний (аудиторна робота: 

лекційні/практичні заняття) та самостійна робота студентів). 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

(лекційні та практичні заняття) 

№
 з
/п

 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Назва теми: Поняття та сутність електронного урядування  

1. лектронне урядування як форма організації дер авного 

управління.  

2.  тапи впровад ення електронного урядування 

 . Стратегії реалізації електронного урядування 

14 14 



2 Т2 Назва теми: Організаційно-правове забезпечення 

електронного урядування в Україні.  

1.Нормативно-правові основи електронного урядування 

2.Організаційні та інституційні основи 

електронного урядування  

 . Напрями вдосконалення законодавчого забезпечення 

національної політики з розвитку інформаційного 

суспільства та електронного урядування  

14 14 

3 Т  Назва теми: Публічне управління в умова  інформаційного 

суспільства 

1. тапи пере оду до інформаційного суспільства 

2.Зміст публічного управління в умова  інформаційного 

суспільства 

 .  лектронна вза модія органів публічної влади 

16 16 

4 Т4 Назва теми: Моделі електронного урядування: світовий 

досвід та українські реалії 

1 Впровад ення та застосування електронного врядування 

в зарубі ни  країна   

2 Індекс готовності країни до електронного урядування 

3.Передумови та стан впровад ення електронного 

урядування в Україні 

14 16 

5 Т5 Назва теми:  лектронна демократія та електронна дер ава 

1. Те нологічні, організаційні, політичні аспекти 

електронної демократії  

2. Форми залучення суспільства до процесу прийняття 

рішень  

3. Співвідношення електронної демократії та електронного 

урядування 

16 16 

6 Т6 Назва теми:  лектронний документообіг та за ист 

інформації 

1.  лектронний документообіг у діяльності органів 

публічної влади та місцевого самоврядування  

2. Організаційні та правові аспекти впровад ення 

електронного документообігу 

 . За ист інформації в електронному урядуванні 

14 16 

7 Т7 Назва теми:  лектронні послуги  

1.  лектронні дер авні (муніципальні) послуги: поняття, 

 арактеристики, порядок отримання 

2. Організаційно-управлінські засади електронни  послуг 

органів дер авної влади та органів місцевого 

самоврядування  

 . Розробка та впровад ення порталів послуг органів влади 

16 16 

8 Т8 Назва теми: Інструменти електронного урядування та 

електронної демократії у запобіганні корупції в органа  

публічної влади  

1. Сучасні ме анізми запобігання та протидії корупції в 

органа  місцевої влади . 

2.  лектронні інструменти моніторингу та протидії корупції  

 . Відкриті дані та ї  використання для протидії корупція 

16 16 

Разом: 120 120 

 



5.4. Система оцінювання та вимоги 

Оцінки «відмінно» заслугову  студент (-ка), що виявив(-ила) 

всебічне, системне й глибою знання навчального матеріалу і вміння вільно 

виконувати передбачені програмою завдання, ознайомлений 

(ознайомлена) з основною і додатковою літературою. Оцінка «відмінно» 

ставиться студентам, які засвоїли основний зміст, порядок та те нології 

впровад ення електронного урядування, порядок надання та отримання 

електронни  адміністративни  та соціальни  послуг. Володі  основними 

інструментами та розумі  ме анізм електронного урядування, напрями 

розвитку та застосування. 

Оцінки «добре» заслугову  студент (студентка), що виявив 

(виявила) повне знання навчального матеріалу, успішно виконав 

(виконала) передбачені програмою завдання, засвоїв (засвоїла) 

рекомендовану основну літературу. Як правило, оцінка «добре» 

виставля ться студентам, які засвідчили системні знання понять, 

принципів, те нологій електронного урядування та здатні до ї  

самостійного поповнення та оновлення під час подальшої навчальної 

роботи i професійної діяльності. Одночасно вони допустили певні 

неточності, пропуски, помилки, які зумовили некоректність окреми  

результатів та висновків. 

Оцінки «задовільно» заслугову  студент, який виявив знання 

основного навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого 

навчання i майбутньої роботи за професі ю, частково впорався з 

виконанням передбачени  програмою завдань, ознайомлений із частиною 

рекомендованої основної літератури. Зазвичай, оцінка «задовільно» 

виставля ться студентам, які допустили сутт ві помилки в усни  

відповідя  та при виконанні завдань контрольни  робіт та не могли 

усунути ці помилки самостійно. 

Оцінка «незадовільно» виставля ться студентам, у яки  відсутні 

знання базови  поло ень основ впровад ення електронного урядування, 

допускають грубі помилки у виконанні передбачени  програмою завдань, 

незнайомі з основною літературою. 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійсню ться згідно 

з кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. 

Рейтинг студента із засво ння дисципліни визнача ться за 100-бальною 

шкалою, тобто він форму ться з рейтингу виконання начальної роботи, 

для оцінювання якої признача ться 60 балів, та рейтингу підсумкового 

контролю – 40 балів. 

 

 

 

 

 



Загальна система оцінювання дисципліни 

Загальна система оцінювання 

дисципліни 
Кількість занять Бали за заняття Сума балів 

Лекції 22 0,5 11 

Практичні 24 1,0 24 

- робота на семінарі (не менше 2 

відповідей) 
18 1,5 27 

Залік   38 

Разом   100 

 

До тестів 

Критерії та умови тестування визначаються ко ним видом поточного 

контролю окремо згідно його мети. В середньому при поточному контролі 

ко не правильно розв'язане тестове завдання оціню ться в 0,  бали. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 навчальної 

діяльності Сума 

балів за всі види 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою для 

екзамену, курсового проекту (роботи) 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре  

71-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з мо ливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

6. Результати навчання 

Результати навчання, які формуються в процесі викладання 

дисципліни « лектронне урядування»: 

РН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, 

цифрові те нології, спеціалізоване програмне забезпечення для 

розв’язання складни  задач публічного управління та адміністрування. 

РН0 . Знати та уміти визначати пріоритетні напрями впровад ення 

електронного урядування та розвитку електронної демократії. 

РН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати 

свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

те нології у сфері публічного управління та адміністрування на засада  

соціальної відповідальності, правови  та етични  норм.  

РН11. Розробляти об рунтовані управлінські рішення з 

ура уванням питань  вропейської та  вроатлантичної інтеграції, 

вра овувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обме ення, 



оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки 

варіантів рішень.  

7. Пререквізити  

Пререквізити: дисципліна базу ться на знання  та 

компетентностя , що набува  здобувач вищої освіти під час вивчення 

дисциплін «Публічне управління та адміністрування», «Надання 

адміністративни  і соціальни  послуг та електронне урядування», 

« нтикорупційна політика в сфері публічного управління» відповідно до 

навчальни  програм навчальни  закладів І-ІІ ступенів. 

Постреквізити: дисципліна нада  студентам необ ідні знання та 

навички, які будуть корисні при вивченні дисциплін, «Публічне 

управління регіонами та територіями», «Муніципальне управління», при 

про од енні виробничої практики, підготовці до випускного 

кваліфікаційного проекту, у подальшій професійній діяльності. 

 

8. Політики дисципліни 

8.1. Відвідування лекційни  та лабораторни  занять: відвідування 

лекційни  та лабораторни  занять   обов’язковим.  опускаються 

пропуски занять з таки  пова ни  причин, як  вороба (викладачу 

нада ться копія довідки від медичного закладу), участь в олімпіаді, 

творчому конкурсі тощо за попередньою домовленістю та згодою 

викладача за умови дозволу деканату (надаються документи чи інші 

матеріали, які підтверд ують заявлену участь у діяльності студента). 

8.2. Відпрацювання пропущени  занять: відпрацювання 

пропущени  занять   обов’язковим незале но від причини пропущеного 

заняття. Лекційне заняття ма  бути відпрацьоване до наступної лекції на 

консультації викладача з використанням Zoom. Відпрацювання лекційного 

матеріалу передбача  вивчення пропущеного теоретичного матеріалу та 

складання тесту за цим матеріалом. Практичне заняття відпрацьову ться 

під час консультації викладача. 

8.3. Правила поведінки під час занять: обов’язковим   дотримання 

те ніки безпеки та етики. Студенти повинні приймати активну участь в 

обговоренні навчально матеріалу ознайомившись з ним напередодні 

(навчальний матеріал нада ться викладачем). Мобільні пристрої 

дозволя ться використовувати лише під час он-лайн тестування та 

підготовки практични  завдань в процесі заняття. Задля зручності, 

дозволя ться використання ноутбуків та інши  електронни  пристроїв під 

час навчання в  аудиторія  (за вза мною згодою всі  учасників освітнього 

процесу). 

8.4. За порушення академічної доброчесності студенти будуть 

притягнені до  академічної відповідальності у відповідності до поло ення 

про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти 



ЖН  У (Поло ення про академічну доброчесність, запобігання та 

виявлення плагіату в ЖН  У від 27.12.2017 р. (документ). 
 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Під час навчання відбува ться мультимедійне супровод ення за 

допомогою проектора лекційни  та практични  занять на основі ПЗ 

«Microsoft Power Point». 
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зб. матеріалів наук.-практ. конф, Київ : Вид-во Н  У, 2018 с. 8 -88.  
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22. Чукут С. . Сутність електронного уряду та принципи його 
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ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Силабус дисципліни 

“МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра  економічної теорії, 

інтелектуальної власності та 
публічного управління 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність: 281 Публічне управління та 

адміністрування 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та 

адміністрування» 

Кількість кредитів – 4,0. 

Загальна кількість годин – 120. 

Рік підготовки, семестр – 1-й, 1-й.  

Компонент освітньої програми:  обов’язкова. 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська. 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Дацій Надія Василівна 

Профайл викладача (-ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-

about-etiv/m-sklad-etiv/http://znau.edu.ua/datsii-nadiia-

vasylivna 

Контактна інформація +380504542957, daciy_nadya@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=2279 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber, WhatsApp. 

щосереди з 15.00 до 17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

 
Дисципліна «Методологія і організація наукових досліджень» є важливою 

складовою підготовки сучасних фахівців з публічного управління та адміністрування. У 

процесі вивчення дисципліни магістри навчаться організовувати, планувати та проводити 

самостійно наукову роботу, аналізувати, синтезувати та оформлювати результати 

наукових досліджень. Основні завдання вивчення дисципліни: 

Методичні: забезпечити підготовку майбутніх фахівців до проведення наукових 

досліджень на високому методологічному рівні, що дозволять вирішувати проблеми 

об'єктивно, з належним науковим обґрунтуванням. 

Пізнавальні: сформувати знання з використання методів наукового пізнання для 

проведення науково-дослідної роботи. 

Практичні: сформувати уміння студентів ставити перед собою завдання, для 

вирішення яких потрібний науковий пошук, а також організації, постановки та проведення 

науково-дослідної роботи.  

Після вивчення дисципліни студент повинен знати поняття, визначення, терміни 

навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»; методи, засоби, 

прийоми наукових досліджень; принципи організації наукових досліджень та творчості 



студентів, види досліджень і перспективи їх розвитку; правила оформлення результатів 

наукових досліджень. Вміти: класифікувати об’єкти, завдання, методи наукових 

досліджень; обґрунтовувати предмет і об’єкт дослідження; складати бібліографію за 

відповідною темою; вибирати тему, конкретизувати тему та мету досліджень, підбирати 

методи для забезпечення максимальної об’єктивності даних; забезпечувати різнорідність 

отримання інформації, використовуючи нормативно-законодавчу базу та джерела 

наукової інформації в процесі наукових досліджень; систематизувати науково-технічну 

інформацію; проводити наукові дослідження і оформляти результати звітів про 

пророблену науково-дослідну роботу. Магістр повинен мати навички: застосовувати 

загальнонаукові та конкретно-наукові методи, прийоми, засоби організації наукових 

досліджень; узагальнювати одержані результати та робити висновки про доцільність та 

ефективність проведення наукових досліджень; написання рефератів, підготовки 

доповідей і виступів на наукових семінарах, конференціях; застосовувати персональний 

комп’ютер та інформаційні технології в практичній діяльності. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою вивчення курсу є вивчення студентами основних положень та відомостей 

про роль і місце науки у розвитку суспільства, про закономірності розвитку науки, про 

організацію та шляхи забезпечення наукових досліджень в державі. Навчальний курс 

передбачає вивчення методологічної техніки і технології оформлення наукових праць, що 

допоможе студентам-магістрам у оформленні власних наукових досліджень належним 

чином. Основною ціллю вивчення дисципліни «Методологія і організація наукових 

досліджень» є формування у студентів компетентностей, що набуває здобувач вищої 

освіти по закінченню вивчення даної дисципліни: 

Загальні компетентності: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації 

(креативність). 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері 

публічного управління та адміністрування. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 14 6 

Практичні / лабораторні 16 6 

Самостійна робота 90 108 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни: очний (аудиторна робота (лекційні та практичні 

заняття) та самостійна робота студентів). 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
(лекційні та практичні заняття) 

 
№ 

з/п 

Тема 

 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма 

л/п 

Заочн. 

Форма 

л/п 



1 Т1 Тема 1. Основи наукознавства. наукові знання і закони 

науки, її розвиток. Методологія: сутність, зміст, поняття. 

1. Поняття наукового дослідження, його основні ознаки та 

характеристики.  

2. Структура наукового дослідження. Вимоги до наукових 

досліджень. 

2/2 1/1 

2 Т2 

Т3 

Тема 2. Специфіка наукового пізнання 

Тема 3. Концептуальні основи наукового знання  

1. Порівняння і вимірювання 

2. Емпіричні методи в економічних дослідженнях. 

3. Аналіз та синтез, їх види: емпіричний, елементарно-

теоретичний, структурно-генетичний 

4. Дедукція та індукція. Поняття загального та часткового 

2/2 1/1 

3 Т4 Тема 4. Організація збору обробки та аналізу інформації. 

Інформаційне забезпечення наукових досліджень.  

1. Накопичення та обробка наукової інформації.  

2. Документальні джерела інформації.  

3. Методика роботи з друкованими науковими джерелами 

2/2 1/1 

4 Т5 Т6 Тема 5. Вибір, обґрунтування теми науково-дослідної 

роботи та розробка робочої гіпотези 

Тема 6. Зміст та структура процесу наукового дослідження. 

Проблеми істини 

1. Раціональні та ірраціональні методи активізації 

творчості.  

2. Методи активізації індивідуальної та колективної 

творчої діяльності.  

3. Діалектика наукової творчості. 

2/2 2/1 

5 Т7 Тема 7. Основні етапи та форми процесу наукового 

дослідження. 

1. Формулювання наукових та виробничих висновків, 

складання науково-технічного звіту. 

2. Оприлюднення результатів дослідження та 

впровадження їх у практику. 

3. Прийоми викладу наукових матеріалів. Види науково-

дослідних робіт. 

2/2 –/1 

6 Т8  

 

Тема 8. Принципи організації та методологічні основи 

наукво-дослідної роботи 

1. Констатуючий експеримент – засіб установлення 

вихідного стану предмета дослідження. 

2. Охарактеризуйте процес висування і розвитку гіпотези. 

2/2 1/- 

7 Т9 

Т10 

Т11 

Тема 9. Рівні та методи наукового дослідження  

Тема 10. Узагальнення, обґрунтування висновків і 

пропозицій науково-дослідної роботи магістра. 

Тема 11. Організація науково-дослідної роботи магістра. 

1. Розкрийте сутність методу експертних оцінок. Які 

вимоги висувають до відбору експертів ? 

2. Процес виміру. Вимірювання прямі та непрямі, сукупні 

та спільні. 

3. Корегування попередніх висновків і результатів за 

результатами наукового експерименту. 

4. Пробні досліди: мета та доцільність проведення. 

2/2 – 



8  Модульна контрольна робота   /  підсумковий контроль 2 1 

Разом : 14/16 6/6 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента (аудиторна робота 

та самостійна робота) здійснюється в національній 4-бальній шкалі – «відмінно» («5»), 

«добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»). Невиконання завдань самостійної 

роботи, невідвідування семінарських та практичних занять позначаються «0». 

У кінці вивчення навчального матеріалу модуля напередодні заліково-

екзаменаційної сесії викладач виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну роботу 

студента як середнє арифметичне з усіх поточних оцінок за ці види роботи з округленням 

до десятої частки. Цю оцінку викладач трансформує в рейтинговий бал за роботу 

протягом семестру шляхом помноження на 10
1
. Таким чином, максимальний 

рейтинговий бал за роботу протягом семестру може становити 50.  

Оцінка за МКР виставляється як сукупність балів набраних за результатами 

правильних відповідей під час тестування. Модульний контроль здійснюється через 

проведення аудиторної письмової контрольної роботи. Він передбачає перевірку 

засвоєння студентами навчального матеріалу, їх орієнтування у проблемах навчальної 

дисципліни. 

Модульна контрольна робота студентів оцінюються максимально у 50 балів. 

Семестровий рейтинговий бал є сумою рейтингового бала за роботу протягом 

семестру і рейтингового бала за МКР. 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищому навчальному 

закладі передбачає введення системи комплексної діагностики знань студентів. 

Оцінка за МКР виставляється у модульній контрольній роботі прописом у національній 

4-бальній системі (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) і засвідчується підписом 

викладача із зазначенням дати. Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал за МКР у такий 

спосіб: для дисципліни, з якої  передбачено підсумковий контроль у формі заліку: 

“відмінно” – 50 балів; 

“добре” – 40 балів; 

“задовільно” – 30 балів; 

“незадовільно” – 20 балів; 

Неявка на МКР – 0 балів. 

Семестровий рейтинговий бал є сумою рейтингового бала за роботу протягом семестру і 

рейтингового бала за МКР. 

 

90 – 100 балів – А    

82 – 89 балів – В 

75 – 81 бал –     С               зараховано 

64 – 74 бали – D 

60 – 63 балів – Е 

59 балів і нижче – FX.   не зараховано 

Підсумковий контроль Залік 

                                                           
1
  Наприклад, протягом семестру студент отримав за аудиторну та самостійну роботу такі оцінки:  «5», 

«3», «5», «4», «5», «4» Середня арифметична оцінка становить 4,33, з округленням до десятої частки – 4,3. 
Отриману оцінку множимо на 10: 4,3х10=43. Це число є рейтинговим балом студента за роботу протягом 

семестру. 
 



Оцінка в національній шкалі (“зараховано”, “не зараховано”) та оцінка в шкалі ЄКТС 

виставляються на підставі семестрового рейтингового бала студента за дисципліну таким 

чином: 

 

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 60 і вище,отримують 

оцінку “зараховано” і відповідну оцінку в шкалі ЄКТС без складання заліку. Студенти, які 

мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік і в разі 

успішного складання їм виставляється оцінка “зараховано” в національній шкалі, а в шкалі 

ЄКТС – E та бал 60. Якщо студент під час заліку отримав оцінку “не зараховано”, то йому у 

відомість обліку успішності виставляється оцінка “не зараховано” в національній шкалі, оцінка 

FX – у шкалі ЄКТС та його семестровий рейтинговий бал за дисципліну. 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищому навчальному 

закладі передбачає введення системи комплексної діагностики знань студентів. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять. Він 

передбачає оцінювання рівня теоретичної підготовки студента до проведення заняття із 

значенням теми та якість виконання відповідних семінарських завдань. Здійснення поточного 

контролю знань студентів включає обговорення питань, опитування (усне або письмове), 

перевірку індивідуальних творчих завдань, тестування. 

Критерії оцінювання знань студентів: 

Участь в обговоренні питань на заняттях. Оцінку "відмінно" (5 балів) одержує 

студент, який демонструє чітке і досконале знання програмного матеріалу, розуміє та 

відтворює взаємозв’язок категорій. Оцінку "добре" (3  4 бали) студент одержує за 

наявності незначних неточностей щодо знань програмного матеріалу, "задовільно" (1  2 

бали) – студент демонструє уривчасті знання з програмного матеріалу, "незадовільно" (0 

балів) – студент не орієнтується у програмному матеріалі. 

Тестування дає можливість оцінити репродуктивні знання студентів по темах 

курсу. Оцінку "відмінно" студент отримує при 90  100% правильних відповідей, "добре" – 

75 – 89%, "задовільно" – 60  74% правильних відповідей, менше 60% правильних 

відповідей – "незадовільно".  

 

Модульний контроль здійснюється через проведення аудиторної письмової 

контрольної роботи. Він передбачає перевірку засвоєння студентами навчального 

матеріалу, їх орієнтування у проблемах навчальної дисципліни. 

Модульна контрольна робота студентів оцінюються максимально у 50 балів. 

Критеріями оцінки знань студентів під час усних та письмових відповідей з курсу 

є: 

•  повнота розкриття питання; 

• використання основної та додаткової літератури  (підручників, навчальних 

посібників, журналів тощо); 

• логіка викладення матеріалу, культура мови, емоційність та переконаність; 

• аналітичні міркування, вміння робити порівняння, цілісність, системність, логічна 

послідовність, вміння формулювати висновки. 

Студенти ознайомлюються з критеріями оцінювання знань перед початком 

викладання дисципліни. 

Максимальна сума балів з навчальної дисципліни, яку отримує студент протягом 

семестру дорівнює 100 балам 

Студенти ознайомлюються з критеріями оцінювання знань перед початком 

викладання дисципліни. 

 

 

 

 



Загальна система оцінювання дисципліни 

Форма підсумкового 
контролю 

Види навчальної діяльності 
студента 

Максимальна 
кількість балів 

Передбачений 
підсумковий контроль – 

залік 

1. Аудиторна та самостійна 
навчальна робота студента 

2. Модульна контрольна 
робота (МКР)  

50 

 

50 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 навчальної діяльності 

Сума балів за всі види 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою для 

екзамену, курсового проекту (роботи) 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

6. Результати навчання 
Результати навчання, які формуються в процесі викладання дисципліни 

«Методологія і організація наукових досліджень»: 

 
ШРИФТ РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ 

РН 08 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. 

РН 09 Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, 

обговорювати проблеми публічного управління та результати 

досліджень.  

РН 12 Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у 

сфері публічного управління та адміністрування, включаючи 

аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та 

використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, 

аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих 

 

7. Пререквізити  
Пререквізити: дисципліна базується на знаннях та компетентностях, що набуває 

здобувач вищої освіти під час вивчення дисциплін «Українська мова за професійним 

спрямуванням», «Вступ до фаху. Механізм функціонування публічної сфери». 

Постреквізити: дисципліна надає студентам необхідні знання та навички, які 

будуть корисні при вивченні дисциплін циклу професійної підготовки, в підготовці до 

кваліфікаційної роботи, у подальшій професійній діяльності. 

 

 



8. Політики дисципліни 

8.1. . Допускаються пропуски занять з таких поважних причин, як хвороба 

участь в олімпіаді, творчому конкурсі тощо за попередньою домовленістю та згодою 

викладача за умови дозволу деканату (надаються документи чи інші матеріали, які 

підтверджують заявлену участь у діяльності студента). 

8.2. Відпрацювання лекційного матеріалу передбачає вивчення самостійно 

пропущеного теоретичного матеріалу та складання тесту за цим матеріалом. 

8.3. Правила поведінки під час занять: обов’язковим є дотримання техніки 

безпеки та етики. Студенти повинні приймати активну участь в обговоренні навчально 

матеріалу ознайомившись з ним напередодні (навчальний матеріал надається викладачем). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та 

підготовки практичних завдань в процесі заняття. Задля зручності, дозволяється 

використання ноутбуків та інших електронних пристроїв під час навчання в  аудиторіях 

(за взаємною згодою всіх учасників освітнього процесу). 

8.4. За порушення академічної доброчесності студенти будуть притягнені до  

академічної відповідальності у відповідності до положення про дотримання академічної 

доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та 

здобувачами вищої освіти ЖНАЕУ (ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність, 

запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ від 27.12.2017 р. №000. (Електронний 

ресурс. 

Точка доступу:http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompania/Polozhenni

a_pro_academichnu_dobrochesnist.pdf). 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Під час навчання відбувається мультимедійне супроводження за допомогою проектора 

лекційних та практичних занять на основі ПЗ «Microsoft Power Point». (Проектор Epson 

EMP-X52 – 1 шт. Ноутбук ASUS N75S – 1 шт.) 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
Основна 

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96. URL: 

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

2. Про вищу освіту: Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII. URL: 

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

3. Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації: Закон України 

від 23 лютого 2006 р. № 3475-IV. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua.  

4. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 

листопада 1992 р. № 2782-XII. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua.  

5. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 р. № 852-

IV. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua.  

6. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 

травня 2003 р. № 851-IV. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua.  

7. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон 

України від 05 липня 1994 р. № 80/94. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua.  

8. Про захист персональних даних: Закон України від 01 червня 2010 р. № 2297-VI. 

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

9. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. № 2657-XII. URL: 

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

10. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322-

XII. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua.  

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


11. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1998 р. 

№ 1977-XII. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua.  

12. Про національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24 

грудня 1993 р. № 3814-XII. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua.  

13. Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань 

України: наказ Міністра освіти України від 15 січня 2018 р. № 32. URL: 

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18.  

14. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів: постанова 

Кабінету міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF.  

15. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації: наказ Міністерство освіти і 

науки України від 12 січня 2017 р. № 40. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-

17.  

16. ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 19 

Загальні положення та правила складання». Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с.  

17. ДСТУ 3582-97 «lнформацiя та документацiя. Скорочення слiв у український 

мові у бiблiографiчному опісi. Загальнi вимоги та правила. Київ: Держстандарт України, 

1995. 59 с. 

18. ДСТУ 3002-2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. 

Загальні положення та правила складання». Видання офіційне. Київ: ДП «УкрНДНЦ». 

2016. 26 с.  

19. ДСТУ 3008-2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура и правила оформлювання». Видання офіційне. Київ: ДП «УкрНДНЦ». 2016. 16 

с.  

20. ISO 690:2010 Information and documentation – Guidelines for bibliographic 

references and citations to information resources. 3th ed 2010-06-15 (Інформація та 

документація. Настанови щодо бібліографічних посилань і цитування інформаційних 

ресурсів. 3-тє вид. 2010-06-15). 

Додаткова 

21. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 3002: 

2015. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.—84 : Нові правила бібліографічного опису / 

Державна наукова установа „Книжкова палата України”.  URL: http://www.ukrbook.net. 

22. Адаменко М. І., Бейлін М. В. Основи наукових досліджень. Харків : ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2014. 188 с.  

23. Антоненко І., Баркова О. Бібліографічний опис електронних ресурсів : 

методичні матеріали для пристатейної бібліографії. Бібліотечний вісник. 2016. № 1. С. 25-

27. 

24. Бірта Г. О. Бургу Ю. Г. Методологія і організація наукових досліджень : навч. 

посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2014. 142 с.  

25. Важинський С. Е., Щербак Т. І. Методика та організація наукових досліджень : 

навч. посіб. Суми : СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2016. 260 с.  

26. Гуторов О. І. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник. 

Харків : ХНАУ, 2017. 272 с.  

27. Данилкович А. Г. Основи наукових досліджень у вищому навчальному закладі : 

навч. посіб. Київ : КНУТД, 2010. 294 с.  

28. Добронравова І. С., Сидоренко Л. І. Філософія та методологія науки. Київ : 

ВПЦ «Київський університет», 2008. 224 с. 20  

29. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: навч. 

посібник. Київ : ЦНЛ, 2004. 212 с. 

30. Зацерковний В. І. Тішаєв І. В., Демидов В. К. Методологія наукових досліджень 

: навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 с.  
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ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Силабус дисципліни 

«ПАРТИСИПАТИВНА ДЕМОКРАТІЯ І ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС» 
 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

Кафедра суспільних наук 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 28 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Спеціальність: 281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління 

та адміністрування» 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки: 2-й рік семестр 3-й  

Компонент освітньої програми: обовз’якова  

Цикл підготовки: професійної підготовки 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач  
Мельничук Ігор Анатолійович, доктор історичних 

наук, доцент, звідувач кафедри суспільних наук. 

Профайл викладача  
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

sn/m-chief-sn 

Контактна інформація (098)029-18-15, melnichukigor2017@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=1033 

Консультації 
Онлайн консультація в Zoom, Viber щочетверга з 

15.00 год. до 18.00 год. 

 

3. Анотація до дисципліни 
Партисипативна демократія є однією із форм та елементів у механізмі реалізації. 

Висока ефективність демократії участі підтверджена практикою країн так званого 

«Громадянського суспільства», в дискусії що до створення якого точеться сьогодні в 

Україні. В одночас, в умовах перманентної політичної кризи у нашій державі яка 

збігається з кризою самоусвідомлення держави як великого гравця на міжнародній 

політичній арені. Участь України у загально Європейських проектах та программах 

партнерства є на сьогодні активними але не достатньо активними, багато в чому через 

брак адміністративних кадрів різних рівнів. Менеджмен у його кращих проявах і є 

основою дисципліни  Партисипатива демократія і політичний процесс. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою навчальної дисципліни «Партисипативна демократія та політичний процес» 

є формування у здобувачів вищої освіти компетентностей для обґрунтування 

оптимального управлінського рішення, застосування системи спеціальних знань і 

практичних навичок з економічного механізму функціонування публічно-приватного 



партнерства, особливостей його ресурсного забезпечення, основних принципів правового 

регулювання в даній сфері, економічних умов господарювання. 

Загальні компетентності: 

ЗК 02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 

попереджати та розв’язувати конфлікти. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
 

 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Лекції 18 6 

Практичні 18 6 

Самостійна робота 84 108 

Разом 120 120 

 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни: очний.  

За погіршення епідеміологічної ситуації COVID-19 можливе дистанційне навчання 

з використанням: 

‒ Viber ‒ для створення комунікаційних груп зі здобувачами; 

‒ платформи Zoom ‒ для організації онлайн занять і зустрічей; 

‒ університетської платформи Moodle – для поточного і підсумкового контролю 

рівня знань здобувачів, електронного журналу успішності. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Блок 1. Традиції демократії в історії сучасного суспільства 

1 Т1 Поняття демосу, демократії та демократичних відносин. 10 10 

2 Т2 Історичний розвиток демократії, її форми та види у країнах 

Стародавнього Сходу окремо Індії та Китаю, країнах 

Близького Сходу. 

10 10 

 

3 

 

Т3 

Інститути демократичного управління та демократичних 

засад у країнах Античного світу (Стародавня Греція, 

Стародавній Рим) 

20 20 

Блок 2. Демократичні традиції країн Східної Європи 

 

1 

 

Т4 

Східна Європа як регіон, етнонаціональній простір та 

культурний простір. 
20 20 

2 Т5 Зародження державних інституцій у Східно-Європайському 

регіоні. 
20 20 

 

3 

 

Т6 

Країни Середньої Європи як особливий регіон у рагіоні з 

унікальними державотворчими традиціями. 
20 20 

Блок 3. Західно Європейські демократії як зірець для розвитку сучасних демократичних 

традицій світу. 



 

1 

 

Т7 

Країни Північної Європи як регіон унікальних 

демократичних традицій. 
20 20 

 

2 

 

Т8 

Новий світ як місце зародження особливих за формою і 

змістом демократій Американського континенту. 
20 20 

 

3 

 

Т9 

Американська демократія як місце інноваційних 

демократичних традицій форм та елементів демократичних 

перетворень. 

20 20 

Разом 120 120 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
 

Загальна система 

оцінювання дисципліни 

 

Участь у роботі впродовж семестру/залік – 60/40 

Контроль знань та вмінь здобувача 

вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою 

організації освітнього процесу. 

Рейтинг здобувача із засвоєння 

дисципліни визначається за 100-

бальною шкалою, тобто він 

формується з рейтингу виконання 

начальної роботи, для оцінювання 

якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 

40 балів 

 

Денна форма 

Лекції 1 бал (всього 9 балів), практичні – 3,5 бали за 

1 заняття (35 балів), самостійна – 16 балів. Разом 60 

балів. Залік. Підсумкові тести – 24-40 балів. 

 

Заочна форма 

Лекції 2 бала (всього 6 балів), практичні – 8 бали за 1 

заняття (32 балів), самостійна – 16 балів. Разом 60 

балів. Залік. Підсумкові тести – 24-40 балів. 

 

 

 

 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Упродовж семестру здобувачі вивчають навчальний 

матеріал і складають залік. До складання 

підсумкового контролю допускають здобувачів, які 

відвідували практичні заняття і мають позитивну 

поточну успішність (36-60 балів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання 

Підсумковий контроль результатів навчання 

здійснюється на підставі проведення заліку у формі 

тестування за програмою навчальної дисципліни. 

Підсумкові завдання дозволяють перевірити 

розуміння здобувачем програмного матеріалу в 

цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 

розділами. Тестові питання теоретичного та 

практичного спрямування передбачають вирішення 

практичних професійних завдань й дозволяють 

діагностувати рівень підготовки здобувача та рівень 

його компетентностей з навчальної дисципліни.  

Результати складання заліку оцінюються за 

національною двобальною шкалою: "Зараховано" чи 

"Незараховано" та відповідно до «шкали 

переведення середньозваженої оцінки в оцінку за 

національною шкалою та шкалою ECTS» у балах та 

оцінках ECTS і фіксується у відомості, заліковій 

книжці, індивідуальному плані студента. 

 

6. Результати навчання 

Результати навчання, які формуються в процесі викладання дисципліни 

«Партисипативна демократія та політичний процес»: 



РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.  

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.  

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. 

 

7. Пререквізити 
Пререквізити: дисципліна базується на знаннях та компетентностях, що 

набуває здобувач вищої освіти під час вивчення таких дисциплін: «Ефективність 
державного та муніципального управління», «Публічне управління економічним 
розвитком», «Публічне управління локальним розвитком», «Управління ресурсним 
потенціалом національної економіки», «Публічне управління регіонами та 
територіями» відповідно до навчальних програм навчальних закладів І-ІІ ступенів. 

Постреквізити: дисципліна надає здобувачам необхідні знання та навички, 
які будуть корисні при вивченні таких дисциплін: «Публічне управління в сфері 
регіональної економіки», «Управління державними проектами та програми», 
«Управління якістю», «Публічні комунікації», «Інструменти та практики 
формування локальної ідентичності», «Державна інноваційна політика», а також 
при проходженні виробничої практики, підготовці до випускної кваліфікаційної 
роботи, у подальшій професійній діяльності тощо. 

 

8. Політики дисципліни 

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог до здобувача 

при вивченні дисципліни «Партисипативна демократія та політичний процес» та 

ґрунтується на засадах академічної доброчесності. 

Здобувачам пояснюються цінність набуття нових знань; академічні норми, 

яких необхідно дотримуватися, що таке академічна доброчесність, які її цінності та 

функції; пояснюються сутність, особливості та причини неприпустимості 

академічного плагіату, здобувачі вищої освіти заохочуються до самостійного 

виконання навчальних завдань, коректного посилання на джерела інформації у разі 

запозичення наукових матеріалів. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін. Окремі моделі роботи на заняттях допоможуть здобувачам розкрити свої 

власні потенціали, навчитись довіряти своїм однокурсникам, розвинути навички 

практичної роботи в команді. Зараховуються бали, набрані при поточному 

опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому 

обов’язково враховується присутність здобувача на заняттях та його активність під 

час практичних робіт. 

Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім 

випадків, передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями 

викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, 

наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 

практичного матеріалу. 



Для здобувачів з особливим потребами передбачається інтенсивне 

використання мобільних технологій навчання, що дає можливість всім учасникам 

освітнього процесу спілкуватися у будь-який зручний для них час, а для здобувачів 

вищої освіти, які відсутні на заняттях, отримати необхідну навчальну інформацію 

та представити виконані завдання.  

Протягом курсу дисципліни можливий розвиток автономних навиків 

здобувачів (підготування додаткової інформації за темою, що не увійшла до 

переліку тем практичних занять та виступ з презентацією чи інформуванням 

додатково). 

 

9. Технічне та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття 

проводяться в учбових аудиторіях з використанням спеціального наочного 

матеріалу. При виконанні самостійних робіт використовуються навчально-

методичні розробки. Тестування знань здобувачів здійснюється письмово або через 

університетську платформу Moodle. 
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Тернопіль, 1998. 

18. Політологія: Підручник / За ред. І.С.Дзюбака, К.М.Левківського. – К.,1998. 

19. Посібник з підготовки проектних пропозицій // Підготовлено Інститутом місцевого 

Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання 
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ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Силабус дисципліни 

“ ПУБЛІЧНІ КОМУНІКАЦІ” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра  економічної теорії, 

інтелектуальної власності та 
публічного управління 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність: 281 Публічне управління та 

адміністрування 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та 

адміністрування» 

Кількість кредитів – 4. 

Загальна кількість годин – 120. 

Рік підготовки, семестр – 2-й, 3-й.  

Компонент освітньої програми: обов’язкова. 

Цикл підготовки: загальний. 

Мова викладання: українська. 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Ходаківський Євгеній Іванович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-

about-etiv/m-sklad-etiv/khodakivskij-evgenij-ivanovich 

Контактна інформація +, evgenij.hodakivskij@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=980 

Консультації Kонсультації щосереди з 14.00 до 17.00, аудиторія 314 
 

3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна «Публічні комунікації» орієнтована на формування 

систематизованих знань з комунікацій в публічному управлінні, покликана 

забезпечити майбутніх фахівців управлінської галузі знаннями 

концептуальних основ публічної комунікації, сформувати вміння та навички 

ефективної комунікації з громадськістю, забезпечити спроможністю 

розробляти дієві стратегії та програми публічних органів влади у даній сфері 

4. Мета та цілі дисципліни 

Мета вивчення дисципліни: є набуття загальних та фахових 

компетентностей щодо управління публічною комунікацією, налагодження 

соціальної взаємодії та співпраці, презентація органів публічної влади та 

спілкування з представниками інших професійних груп на різних рівнях. 

Завдання навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів 

теоретичних знань та набутті практичних навичок щодо налагодження та 

ведення комунікацій у процесі діяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування й інших суб’єктів, діяльність яких пов’язана з 

публічним управлінням та адмініструванням. 

 



Загальні компетентності: 

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати 

сучасні комунікаційні технології. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК05. Здатність представляти органи публічного управління у 

відносинах з іншими державним органами та органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і 

організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати 

ефективні комунікації з ними. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 14 6 

Практичні / лабораторні 16 6 

Самостійна робота 90 108 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний (аудиторна робота (лекційні та 

практичні заняття) та самостійна робота студентів). 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

(лекційні та практичні заняття) 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Назва теми: Теоретичні засади публічної комунікації  

1. Сутність публічної комунікації. 

2. Принципи, функції та закони публічної комунікації. 

3. Сучасні підходи до комунікативного процесу в 

публічному управлінні. 

4. Характерні ознаки комунікативного простору та бар’єру. 

16 16 

2 Т2 Назва теми: Процес та види публічної комунікації 

1. Процес публічної комунікації 

2. Види публічної комунікацій 

3. Форми публічних комунікацій 

16 16 

3 Т3 Назва теми: Нормативно-правове регулювання 

інформаційно-комунікативної діяльності в публічному 

управлінні 

1 Нормативно-правове регулювання інформаційно-

комунікативної діяльності у публічному управлінні. 

2. Порядок звернення громадян до органів публічної влади 

та місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій. 

16 16 



4 Т4 Назва теми: Участь громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики 

1. Види та форми комунікації громадян у державному 

управлінні. 

2. Загальні засади організації та проведення консультацій 

органів державної влади та муніципального управління з 

громадськістю. 

3. Порядок організації діяльності громадської ради 

виконавчого органу державної влади. 

14 14 

5 Т5 Назва теми: Основні засади формування та реалізації 

комунікаційної стратегії в публічному управлінні. 

1. Принципи стратегічних комунікацій у публічному 

управлінні. 

2. Розробка проектів комунікаційних стратегій органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та 

інститутів громадянського суспільства.  

16 16 

6 Т6 Назва теми: Аналіз та оцінка комунікаційних стратегій 

взаємодії органів публічної влади та інститутів 

громадянського суспільства 

1. Оснівні складові комунікаційної стратегії взаємодії 

органів публічної влади та громадських організаій. 

2. Методи аналізу та оцінювання комунікаційних стратегій 

взаємодії органів публічної влади та інститутів 

громадянського суспільства 

 

14 14 

7 Т7 Назва теми: Комунікаційні стратегії територіальних громад  

1. Сутність та завдання комунікаційної стратегії 

територіальних громад. 

2. Блоки комунікаційної стратегії територіальних громад. 

3. SWOT та PEST-аналіз в розробці комунікаційної стратегії 

територіальних громад. 

14 14 

8 Т8 Публічний виступ та технології комунікації з цільовою 

аудиторією 

1. Різновиди публічного виступу та особливості підготовки 

до нього. 

2. Технології комунікації спікера з цільовою аудиторією. 

3. Сучасні підходи до використання е-комунікацій. 

Інструменти е-комунікацій у публічному управлінні. 

4. Інформаційно-комунікаційні ресурси органів публічної 

влади. 

16 16 

Разом: 120 120 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

 

Оцінки «відмінно» заслуговує студент (студентка), що виявив 

(виявила) всебічне, системне й глибою знання навчального матеріалу і 

вміння вільно виконувати передбачені програмою завдання, ознайомлений 

(ознайомлена) з основною і додатковою літературою. Зазвичай, оцінка 

«відмінно» ставиться студентам, які засвоїли основні поняття та принципи 



сучасної економічної теорії, вільно оперують економічними категоріями, 

усвідомлюють зв'язки між основними економічними явищами та процесами. 

Оцінки «добре» заслуговує студент (студентка), що виявив (виявила) 

повне знання навчального матеріалу, успішно виконав (виконала) 

передбачені програмою завдання, засвоїв (засвоїла) рекомендовану основну 

літературу. Як правило, оцінка «добре» виставляється студентам, які 

засвідчили системні знання понять та принципів економічної теорії i здатні 

до їх самостійного поповнення та оновлення під час подальшої навчальної 

роботи i професійної діяльності. Одночасно вони допустили певні 

неточності, пропуски, помилки, які зумовили некоректність окремих 

результатів та висновків. 

Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання 

основного навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого 

навчання i майбутньої роботи за професією, частково впорався з виконанням 

передбачених програмою завдань, ознайомлений із частиною рекомендованої 

основної літератури. Зазвичай, оцінка «задовільно» виставляється студентам, 

які допустили суттєві помилки в усних відповідях та при виконанні завдань 

контрольних робіт та не могли усунути ці помилки самостійно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється студентам, у яких відсутні знання 

базових положень сучасної економічної теорії, які допускають грубі помилки 

у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомі з основною 

літературою. 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг 

студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, 

тобто він формується з рейтингу виконання начальної роботи, для 

оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового контролю 

– 40 балів. 

 
Загальна система оцінювання дисципліни 

Загальна система оцінювання 

дисципліни 
Кількість занять Бали за заняття Сума балів 

    

Лекції 21 0,5 10,5 

Практичні 21 1,0 21 

- робота на семінарі (не менше 

2 відповідей) 
21 1,5 31,5 

Екзамен   37 

Разом   100 

 

До тестів 

Критерії та умови тестування визначаються кожним видом поточного контролю 

окремо згідно його мети. В середньому при поточному контролі кожне правильно 

розв'язане тестове завдання оцінюється в 0,5 бали. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 



 навчальної діяльності 

Сума балів за всі види 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою для 

екзамену, курсового проекту (роботи) 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре  

71-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

6. Результати навчання 

Результати навчання, які формуються в процесі викладання дисципліни 

«Публічні комунікації»: 

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.  

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. 

7. Пререквізити  

Пререквізити: дисципліна базується на знаннях та компетентностях, 

що набуває здобувач вищої освіти під час вивчення дисциплін «Публічна 

служба», «Публічне управління регіонами та територіями», «Управління 

якістю», «Публічне управління в сфері регіональної економіки».  

Постреквізити: дисципліна надає студентам необхідні знання та 

навички, які будуть корисні при проходженні виробничої практики, 

підготовці до випускного кваліфікаційного проекту та у подальшій 

професійній діяльності. 

 

8. Політики дисципліни 

8.1. Відвідування лекційних та лабораторних занять: відвідування 

лекційних та лабораторних занять є обов’язковим. Допускаються пропуски 

занять з таких поважних причин, як хвороба (викладачу надається копія 

довідки від медичного закладу), участь в олімпіаді, творчому конкурсі тощо 

за попередньою домовленістю та згодою викладача за умови дозволу 

деканату (надаються документи чи інші матеріали, які підтверджують 

заявлену участь у діяльності студента). 



8.2. Відпрацювання пропущених занять: відпрацювання пропущених 

занять є обов’язковим незалежно від причини пропущеного заняття. 

Лекційне заняття має бути відпрацьоване до наступної лекції на консультації 

викладача. Відпрацювання лекційного матеріалу передбачає вивчення 

пропущеного теоретичного матеріалу та складання тесту за цим матеріалом. 

Практичне заняття відпрацьовується під час консультації викладача. 

8.3. Правила поведінки під час занять: обов’язковим є дотримання 

техніки безпеки та етики. Студенти повинні приймати активну участь в 

обговоренні навчально матеріалу ознайомившись з ним напередодні 

(навчальний матеріал надається викладачем). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та 

підготовки практичних завдань в процесі заняття. Задля зручності, 

дозволяється використання ноутбуків та інших електронних пристроїв під 

час навчання в  аудиторіях (за взаємною згодою всіх учасників освітнього 

процесу). 

8.4. За порушення академічної доброчесності студенти будуть 

притягнені до  академічної відповідальності у відповідності до положення 

про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти 

ЖНАЕУ (ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність, запобігання та 

виявлення плагіату в ЖНАЕУ від 27.12.2017 р. №000. (Електронний ресурс. 

Точка доступу:http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompan

ia/Polozhennia_pro_academichnu_dobrochesnist.pdf). 
 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Під час навчання відбувається мультимедійне супроводження за 

допомогою проектора лекційних та практичних занять на основі ПЗ 

«Microsoft Power Point». 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

Основна (базова): 

1. Публічна політика : навч. посіб. / авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. 

Ситник, І. В. Рейтерович та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д-ра політ. наук, 

проф. – Київ : НАДУ, 2016. – 340 с. 

2. Посібник щодо проведення публічних консультацій / Проект 

«Позиція громадськості щодо урядових пріоритетів та інституціоналізація 

урядових консультацій з громадськістю у процесі формування державної 

політики в Україні», К.: Міжнародний центр перспективних досліджень. 69 с. 

2004. – Режим доступу: 

http://icps.com.ua/assets/uploads/images/files/manual_on_public_consultations_ic

ps_.pdf. 

3. Практичний посібник для працівників комунікаційних структур в 

органах влади / Проект «Будуємо мости заради реформ і довіри», Київ, 2016. 

- Режим доступу: https://imi.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/posibnyk.pdf 

https://imi.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/posibnyk.pdf


4 Участь громадян у прийнятті державних рішень / за заг.ред. І. 

Попова. – К. : УНЦПД, 2006. – 32 с. 

5. Е-консультації, як елемент публічних консультацій / Сергій Лобойко, 

Оксана Гречко, Олена Медведенко, Йорданка Томкова, Анна Ємельянова, 

Карина Літвінова; Центр розвитку інновацій. – Режим доступу: 

https://cid.center/wp-content/uploads/2019/.pdf. 

6. Психологія управління. 5-те вид. перероб. та доп. [текст] Підручник. 

/ Є. І. Ходаківський, Ю. Б. Богоявленська,Т. П. Грабар. – К. : Центр учбової 

літератури, 2016. – 492с.  

7. Пілотна методологія оцінки діяльності органів виконавчої влади за 

напрямом «взаємодія з громадськістю» / Проект «Демократизація, права 

людини і розвиток громадянського суспільства в Україні». ПРООН 

Благодійний фонд «Творчий Центр ТЦК». - Режим доступу: http://ccc-

tck.org.ua/download/library/66/. 

8. Демократія участі в Україні. Стан реалізації державної політики 

сприяння розвитку громадянського суспільства / М.І. Ставнійчук, В.О. 

Кулик, Л.М. Мудрак [та ін.] / за ред. М.І. Ставнійчук. – К. : ГО «Громадське 

об’єднання «ЗА ДЕМОКРАТІЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО», 2015. – 36 с. 

9. Гештальти соціально-економічних систем : монографія / 

О. В. Мосієнко, Є. І. Ходаківський, В. В. Вольська [та ін.] ; за ред. 

Є. І. Ходаківського. – Житомир : Рута, 2016. – 222 с. 

 

Допоміжна 

1. Політична комунікація як визначальна складова демократичної 

політичної системи / Л. П. Макаренко // Гілея : науковий вісник. – Серія : 

Політичні науки. – 2014. – Вип. 82. – С. 425–430. 

2. Децентралізація: шлях від об'єднання до розвитку ОТГ / В. П. 

Якобчук, А. Б. Войтенко, М. Ф. Плотнікова // Інвестиції: практика та досвід. 

– № 11. – 2019. – С. 32–39. 

3. Публічна комунікація як засіб транспарентності державного управління / 

Є. О. Романенко // Збірник наукових праць Національної академії державного 

управління при Президентові України / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – Київ : 

НАДУ, 2014. – Вип. 1. – С. 15–26. 

4. О. В. Іванюк Перспективи впровадження інформаційних технологій 

у вітчизняній системі публічного управління / О. В. Іванюк, В. А. Довженко, 

І. В. Кравець // Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне 

видання. – 2018. – № 4.  

5. Дацій Н. В. Особливості розвитку територіальних громад: 

зарубіжний досвід / Н. В. Дацій // Вісник Національного університету 

цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х. : НУЦЗУ, 2018. – Вип. 2(9). – 

С. 335–341.  

6. Дацій Н. В. Партисипативність як принцип наукового управління в 

якості підвищення рівня освіти / Н. В. Дацій // Електронний ресурс] / 

Н. В. Дацій // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2019. – 

№ 5. – Режим доступу до журналу: http: // www.dy.nayka.com.ua.  

https://cid.center/wp-content/uploads/2019/.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1424
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1424
http://www.dy.nayka.com.ua/




ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ Економіки та менеджменту 

 

Силабус дисципліни 

«Екологічна політика регіону» 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра  

Економічної теорії, 

інтелектуальної власності 

та публічного управління 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та 

адміністрування» 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 1-й рік підготовки, 2-й семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова  

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Довженко Валентина Анатоліївна 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-

about-etiv/m-sklad-etiv/dovzhenko-valentina-anatolijivna 

Контактна інформація 
Номер телефону: контактний 098-46-011-92; 

 vdovzhenko@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle  

Консультації 
Онлайн консультації через Zoom, Skype, мобільний телефон, 

Viber  у  вільний від аудиторних занять час. 

 

3. Анотація до дисципліни 

Короткий опис курсу та його актуальність 

Предметом вивчення курсу є дослідження теоретичних основ та практики 

реалізації екологічної політики регіону. Значну увагу при вивчені курсу приділено суті, 

напрямам та проблемам реалізації екологічної політики регіону, кількісним та якісним 

показникам оцінки екологічної ситуації в Україні, світі та регіоні, аналізу впливу 

екологічної політики  на сталий розвиток суспільства. Суттєву увагу приділено державній 

підтримці заходів покращення екологічної ситуації на різних рівнях, процесам та практиці 

побудови систем державного та муніципального управління екологічною політикою в 

Україні та за кордоном. Дисципліна орієнтована на розвиток компетентностей  якісно 

застосовувати інноваційні механізми реалізації екологічної політики регіону, приймати 

ефективні управлінські рішення на регіональному та національному рівнях при  розробці 

екологічної політики та реалізації основних засад екологічної стратегії держави до 2030 

року. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Вивчення дисципліни націлене на формування: 

 ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації 

(креативність). 

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 
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5. Організація навчання 

 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 20 6 

Практичні / лабораторні 22 6 

Самостійна робота 78 108 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат викладання дисципліни: очний та змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle).   

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Т1 Існуючі проблеми та сучасний стан довкілля в 

Україні. Природоохоронне законодавство. 
10 10 

2.  Т2 Глобальні екопроблеми, зміна клімату. Кіотський 

протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну 

клімату. Паризська угода. 

10 10 

3.  Т3 Мета, засади, принципи та інструменти державної 

екологічної політики.  
12 12 

4.  Т4 Сталий розвиток регіону. Стратегічні цілі та 

завдання регіональної екологічної політики. 
12 12 

5.  Т5  Етапи реалізації, моніторинг, оцінка та показники 

виконання регіональної екологічної політики. 
12 12 

6.  Т6 Особливості реалізації екологічної політики 

регіону. Економічні інструменти та механізми 

реалізації екологічної політики регіону. 

12 12 

7.  Т7 Водоємність, енергоємність, ресурсоємність 

валового продукту регіону. 
12 12 

8.  Т8 Механізми державного регулювання екологізації 

процесу виробництва підприємств регіону. 
10 10 

9.  Т9 Шляхи покращення екологічних умов міського та 

сільського населення регіону. 
10 10 

10.  Т10  Управління ресурсним потенціалом регіону в 

контексті екологічної політики. 
10 10 

11.  Т11 Стратегічні напрями покращення екологічного 

стану громад. Індекс екологічної ефективності 

регіону. 

10 10 

Разом: 120 120 

 

5.4.  

5.5. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання дисципліни 
Розподіл балів  впродовж 

семестру/екзамен – 60/40 

Деталізація системи оцінювання  

 

В балах оцінюються тестові форми 

підсумкового (модульного) контролю 

Вимоги до курсової роботи (проєкту) Методичні рекомендації розміщені у 
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розділі дисципліни в системі Moodle 

Умови допуску до підсумкового контролю 
36-60 балів, за форми підсумкового 

контролю упродовж семестру 

Критерії оцінювання 100 бальна шкала 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 

В процесі викладання дисципліни формуються наступні результати навчання:  

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень. 

РН03. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, 

враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти 

проєкти нормативно-правових актів для їх усунення. 

 РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та 

ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки 

варіантів рішень.  

 
 

7. Пререквізити 

Щоб приступити до вивчення дисципліни, здобувачі вищої освіти повинні володіти 

знаннями та навичками: з базових питань  державного та регіонального управління, 

соціальної та екологічної безпеки, оціночних показників сталого  розвитку країни та 

регіону, знань особливостей управління державними проектами та програмами на різних 

рівнях . 

 

8. Політики дисципліни 

Політика відвідування: Відвідування занять є важливим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних обставин (наприклад, стан 

здоров’я, зарубіжна практика, фахова діяльність) навчання може відбуватись в он-лайн 

форматі, за умов погодження з гарантом ОП, завідувачем кафедри, викладачем, деканом) 

Політика щодо академічної активності: Вищими балами оцінюються роботи 

здані в терміни визначені викладачем. Перескладання модулів, через порушення термінів, 

відбувається  за умов наявності поважних причин.  

Політика щодо академічної доброчесності: Визначається положенням 

університету. 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B
5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1
%96%D0%B0%D1%82.pdf 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться в аудиторіях з 

вільним доступом до мережі Інтернет через WI FI. 

 

 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
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10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

1. Дьомін В.О. Вступ до екологічної політики / В.О. Дьомін. – К.: Тандем, 2000. – 

194 с. 

2. Новикова О.Ф. Економічна безпека України в умовах глобалізації : проблеми та 

шляхи вирішення : наук. праці / ДонНТУ. – Донецк: ДонНТУ, 2006. – С. 22 – 29.  – ( сер.: 

Економічна. – Донецьк; вип.26). 

3. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, 
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ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Факультет економіки та менеджменту 
 

Силабус дисципліни 

 

«ПУБЛІЧНА СЛУЖБА» 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра економічної 

теорії, інтелектуальної 

власності та публічного 

управління 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 28 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Спеціальність: 281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління 

та адміністрування» 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки: 1-й, семестр 1-й  

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: загальні компоненти 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

 

Викладач  

Войтенко Архип Борисович, кандидат наук з 

державного управління, професор кафедри економічної 

теорії, інтелектуальної власності та публічного 

управління  

Профайл викладача  http://znau.edu.ua/voitenko-arkhyp-borysovych 

Контактна інформація 
(067) 929-30-30 

vojtenko.a.b@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=2285 

Консультації 
Онлайн консультація в Zoom, Viber щосереди з 

16.00 год. до 19.00 год. 

 

3. Анотація до дисципліни 

 

Публічна служба – невід’ємна складова теорії публічного управління. 

Конституція України передбачила запровадження двох окремих інститутів: 

державну службу та службу в органах місцевого самоврядування. Ці два види служб 

об’єднуються поняттям «публічна служба» і ототожнюються у вітчизняній літературі з 

державною службою. 

Успіх будь-яких реформ залежить насамперед від діяльності державних службовців. 

Формування державної служби України як сучасного державно-правового інституту 

належить до пріоритетних перетворень, які відбуваються в рамках адміністративної 

реформи. 

Основними завдання дисципліни є: підвищення компетентності і професіоналізму у 

сфері публічної служби; розвиток проектних навичок і вмінь розв’язання завдань 

публічної служби; освоєння вітчизняного і зарубіжного досвіду організації і 

функціонування державної служби. 



4. Мета та цілі дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни «Публічна служба» є навчити здобувачів вищої 

освіти використовувати законодавчі та нормативно-правові засади державної служби у 

професійній діяльності державного службовця, ознайомити їх із становленням та 

організацією публічної служби, загальними засадами діяльності, а також статусом 

публічного службовця. 

Загальні компетентності: 

ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і 

культурний рівні. 

ЗК08*. Здатність до раціональної критики та самокритики, конструктивної реакції на 

зауваження. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

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. 

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції. 
 

5. Організація навчання 
 

5.1. Обсяг дисципліни 
 

 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Лекції 20 6 

Практичні 20 8 

Самостійна робота 110 136 

Разом 150 150 

5.2. Формат дисципліни 
 

Формат проведення дисципліни: очний.  

За погіршення епідеміологічної ситуації COVID-19 можливе дистанційне навчання 

з використанням: 

‒ Viber ‒ для створення комунікаційних груп зі здобувачами; 

‒ платформи Zoom ‒ для організації онлайн занять і зустрічей; 

‒ університетської платформи Moodle – для поточного і підсумкового контролю 

рівня знань здобувачів, електронного журналу успішності. 
 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Виникнення публічної служби в Україні та її сутність. 

Основні категорії та поняття державної служби. 
15 15 

2 Т2 Статус державних службовців в Україні. Основні напрямки 

реформування державної служби. 
15 15 

3 Т3 Управління державною службою в Україні. Основні 

напрями реформування державної служби. 
15 15 

4 Т4 Порядок проходження державної служби в Україні та 

кар’єра державних службовців.  
15 15 

5 Т5 Державна служба в апаратах органів законодавчої та судової 15 15 



влади. 

6 Т6 Особливості проходження державної служби в органах 

виконавчої влади. 
15 15 

7 Т7 Служба в органах місцевого самоврядування. 15 15 

8 Т8 Етика та естетична культура публічних службовців. 15 15 

9 Т9 Матеріальне та соціально-побутове забезпечення публічних 

службовців. 
15 15 

10 Т10 Досвід публічної служби в зарубіжних країнах. 15 15 

Разом 150 150 
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
 

Загальна система 

оцінювання дисципліни 

 

Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 60/40 

Контроль знань та вмінь здобувача 

вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою 

організації освітнього процесу. 

Рейтинг здобувача із засвоєння 

дисципліни визначається за 100-

бальною шкалою, тобто він 

формується з рейтингу виконання 

начальної роботи, для оцінювання 

якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 

40 балів 

 

Денна форма 

Лекції 1 бал (всього 10 балів), практичні – 3,5 бали за 

1 заняття (35 балів), самостійна – 16 балів. Разом 60 

балів. Екзамен. Підсумкові тести – 24-40 балів. 

 

Заочна форма 

Лекції 2 бали (всього 6 балів), практичні – 8 балів за 

1 заняття (32 бали), самостійна – 16 балів. Разом 60 

балів. Екзамен. Підсумкові тести – 24-40 балів. 

 

 

 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Упродовж семестру здобувачі вивчають навчальний 

матеріал і складають екзамен. До складання 

підсумкового контролю допускають здобувачів, які 

відвідували практичні заняття і мають позитивну 

поточну успішність (36-60 балів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання 

Підсумковий контроль результатів навчання 

здійснюється на підставі проведення екзамену у 

формі тестування за програмою навчальної 

дисципліни. Підсумкові завдання дозволяють 

перевірити розуміння здобувачем програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 

окремими розділами. Тестові питання теоретичного 

та практичного спрямування передбачають 

вирішення практичних професійних завдань й 

дозволяють діагностувати рівень підготовки 

здобувача та рівень його компетентностей з 

навчальної дисципліни.  

Результати складання екзамену оцінюються за 

національною двобальною шкалою: "Зараховано" чи 

"Незараховано" та відповідно до «шкали 

переведення середньозваженої оцінки в оцінку за 

національною шкалою та шкалою ECTS» у балах та 

оцінках ECTS і фіксується у відомості, заліковій 

книжці, індивідуальному плані здобувача. 

 

 

6. 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 проекти 

нормативно-правових актів для їх усунення. 

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. 

7. Пререквізити 
 

Пререквізити: відсутні, оскільки дисципліна викладається здобувачам вищої 
освіти на І курсі в І семестрі. 

Постреквізити: дисципліна надає здобувачам необхідні знання та навички, які 
будуть корисні при вивченні таких дисциплін: «Ефективність державного та 
муніципального управління», «Запобігання корупції в органах публічної влади», 
«Публічні комунікації», «Правові основи діяльності в органах державної влади та 
місцевого самоврядування», «Антикорупційна політика в сфері публічного управління», 
«Публічне управління регіонами та територіями», а також при проходженні виробничої 
практики, підготовці до випускної кваліфікаційної роботи, у подальшій професійній 
діяльності тощо. 

 

8. Політики дисципліни 
 

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог до здобувача при 

вивченні дисципліни «Публічна служба» та ґрунтується на засадах академічної 

доброчесності. 

Здобувачам пояснюються цінність набуття нових знань; академічні норми, яких 

необхідно дотримуватися, що таке академічна доброчесність, які її цінності та функції; 

пояснюються сутність, особливості та причини неприпустимості академічного плагіату, 

здобувачі вищої освіти заохочуються до самостійного виконання навчальних завдань, 

коректного посилання на джерела інформації у разі запозичення наукових матеріалів. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Окремі моделі роботи на заняттях допоможуть здобувачам розкрити свої власні 

потенціали, навчитись довіряти своїм однокурсникам, розвинути навички практичної 

роботи в команді. Зараховуються бали, набрані при поточному опитуванні, самостійній 

роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується присутність 

здобувача на заняттях та його активність під час практичних робіт. 

Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, 

передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність 

незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і практичного матеріалу. 

Для здобувачів з особливим потребами передбачається інтенсивне використання 

мобільних технологій навчання, що дає можливість всім учасникам освітнього процесу 

спілкуватися у будь-який зручний для них час, а для здобувачів вищої освіти, які відсутні 

на заняттях, отримати необхідну навчальну інформацію та представити виконані завдання.  

Протягом курсу дисципліни можливий розвиток автономних навиків здобувачів 

(підготування додаткової інформації за темою, що не увійшла до переліку тем практичних 

занять та виступ з презентацією чи інформуванням додатково). 
 

9. Технічне та програмне забезпечення 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться в 



учбових аудиторіях з використанням спеціального наочного матеріалу. При виконанні 

самостійних робіт використовуються навчально-методичні розробки. Тестування знань 

здобувачів здійснюється письмово або через університетську платформу Moodle. 
 

10. Література, необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

Нормативно-правові акти 

1. Конституція України, 1996 р. 

2. Закон України «Про державну службу». 2015 р. 

3. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

4. Закон України «Про запобігання корупції», 2014 р. 

5. Закон України «Про очищення влади», 2016 р. 

6. Закон України «Про місцеве самоврядування  

7. Закон України «Про добровільне об’єднання  територіальних громад», 2015 р. 

8. Указ Президента України «Про Національну раду з питань антикорупційної 

політики», 2014 р. 

9. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальні організації 

влади в Україні. Розпорядження КМУ від 01.04.2014 р. 

Базова література 

1. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., 

Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Видання друге. Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2019. 520 с 

2. Бакуменко В. Державне управління : курс лекцій / В. Бакуменко, Д. Дзвінчук, О. 

Поважний. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 536 с. 

3. Галунько В., Курило В., Короєд С. та ін. Адміністративне право України. Т.1. 

Загальне адміністративне право. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с.  

4. Гриценко І., Мельник Р., Пухтецька А. та ін. Загальне адміністративне право: 

підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 566 с.  

5. Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. 

М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2012. - Т. 1. - 372 с. 

6. Мельник Р.С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навчальний 

посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 308с. 

7. Оболенський О. Ю. Державна служба : підручник / О. Ю. Оболенський. - К. : 

КНЕУ, 2006. - 472 с. 

Додаткова література 

1. Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регулювання, практика: 

монографія / за заг. ред. С. Ківалова, Л. БілоїТіунової. Одеса, 2013. С. 110-127.  

2. Армаш Н., Дрозд О., Ігнатенко В. та ін. Оскарження судових рішень і ухвал в 

системі адміністративного судочинства України: практичний посібник. Київ: Центр 

навчальної літератури, 2017. 272 с. 

3. Беззубов Д., Заросило В., Подоляка С. та ін. Засади правового регулювання 

правовідносин у сфері адміністративного судочинства: навчальний посібник. Київ: 

МП «Леся», 2015. 120 с.  

4. Державне управління та державна служба : словник-довідник / уклад. О. Ю. 

Оболенський. - К. : КНЕУ, 2005. - 480 с 

5. Коломоєць Т., Лютіков П., Віхляєв М. та ін. Адміністративне судочинство. Київ: 

Істина, 2011. 300 с.  

6. Константий О. Судовий захист прав і свобод приватних осіб у публічно-правовій 

сфері: міжнародний і національний рівень судочинства. Адміністративне право і 

процес. 2013. №2. С. 196-203.  

7. Муза О. Деякі аспекти використання медіації в адміністративному судочинстві 

України. Університетські наукові записки. 2011. № 4. С. 239-244.   





ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Факультет економіки та менеджменту 
 

Силабус дисципліни 

 

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ» 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра економічної 

теорії, інтелектуальної 

власності та публічного 

управління 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 28 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Спеціальність: 281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління 

та адміністрування» 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки: 1-й, семестр 1-й  

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: загальні компоненти 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

 

Викладач  

Войтенко Архип Борисович, кандидат наук з 

державного управління, професор кафедри економічної 

теорії, інтелектуальної власності та публічного 

управління  

Профайл викладача  http://znau.edu.ua/voitenko-arkhyp-borysovych 

Контактна інформація 
(067) 929-30-30 

vojtenko.a.b@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=2287 

Консультації 
Онлайн консультація в Zoom, Viber щосереди з 

16.00 год. до 19.00 год. 

 

3. Анотація до дисципліни 

 

Сучасна ситуація в системі міжнародних відносин та характер 

внутрішньополітичних та соціально-економічних процесів в Україні визначають 

необхідність підвищення ефективності державної політики забезпечення національної 

безпеки. Метою цієї політики є захист і реалізація національних інтересів України. 

Забезпечення національної безпеки є пріоритетним напрямом державної політики, 

ефективність якої значною мірою визначається станом розроблення теорії національної 

безпеки та рівнем впровадження і застосування відповідних методів, методик, моделей, 

механізмів, принципів у процесі практичного вирішення актуальних проблем 

державотворення. 

Основними завдання дисципліни є: з позиції системного, управлінського підходів 

дати здобувачам вищої освіти теоретична та практичні знання, які дозволять їм 

професійно орієнтуватися і діяти в різноманітних ситуаціях, пов’язаних із підготовкою та 



реалізацією управлінських рішень у різних сферах національної безпеки (інформаційній, 

політичній, соціальній, екологічній). 

4. Мета та цілі дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни «Публічне управління в сфері національної безпеки» 

є дати здобувачам вищої освіти базові знання щодо концептуальних засад національної 

безпеки, ознайомити їх із загальними проблемами формування системи управління 

національною безпекою, із основними нормативно-правовими актами, що регламентують 

суспільні відносини в сфері національної безпеки. Дати здобувачам вищої освіти уявлення 

про найважливіші складові елементи національної безпеки в контексті глобалізації. 

Навчити студентів практичних навичок щодо теоретичного дослідження складових 

національної безпеки та ефективності управління національною безпекою в них. 

Загальні компетентності: 

ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний 

рівні. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

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.  

СК12*. Здатність аналізувати діяльність інституцій державного та корпоративного 

секторів на предмет корупційних дій. 
 

5. Організація навчання 
 

5.1. Обсяг дисципліни 
 

 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Лекції 16 6 

Практичні 18 6 

Самостійна робота 86 108 

Разом 120 120 

5.2. Формат дисципліни 
 

Формат проведення дисципліни: очний.  

За погіршення епідеміологічної ситуації COVID-19 можливе дистанційне навчання 

з використанням: 

‒ Viber ‒ для створення комунікаційних груп зі здобувачами; 

‒ платформи Zoom ‒ для організації онлайн занять і зустрічей; 

‒ університетської платформи Moodle – для поточного і підсумкового контролю 

рівня знань здобувачів, електронного журналу успішності. 
 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Поняття національної безпеки та її складові. 15 15 

2 Т2 Управління національною безпекою України. 15 15 

3 Т3 Право і національна безпека України. 15 15 

4 Т4 Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки 

України. 
15 15 

5 Т5 Екологічна безпека: стан та перспективи забезпечення. 15 15 



6 Т6 Забезпечення воєнної безпеки України в умовах 

Євроінтеграції. 
15 15 

7 Т7 Недержавне управління національною безпекою в Україні. 15 15 

8 Т8 Управління національною безпекою в зарубіжних країнах. 15 15 

Разом 120 120 
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
 

Загальна система 

оцінювання дисципліни 

 

Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 60/40 

Контроль знань та вмінь здобувача 

вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою 

організації освітнього процесу. 

Рейтинг здобувача із засвоєння 

дисципліни визначається за 100-

бальною шкалою, тобто він 

формується з рейтингу виконання 

начальної роботи, для оцінювання 

якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 

40 балів 

 

Денна форма 

Лекції 1 бал (всього 3 балів), практичні – 3,5 бали за 

1 заняття (31,5 балів), самостійна – 16,5 балів. Разом 

60 балів. Екзамен. Підсумкові тести – 24-40 балів. 

 

Заочна форма 

Лекції 2 бали (всього 6 балів), практичні – 8 балів за 

1 заняття (24 бали), самостійна – 16 балів. Разом 60 

балів. Екзамен. Підсумкові тести – 24-40 балів. 

 

 

 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Упродовж семестру здобувачі вивчають навчальний 

матеріал і складають екзамен. До складання 

підсумкового контролю допускають здобувачів, які 

відвідували практичні заняття і мають позитивну 

поточну успішність (36-60 балів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання 

Підсумковий контроль результатів навчання 

здійснюється на підставі проведення екзамену у 

формі тестування за програмою навчальної 

дисципліни. Підсумкові завдання дозволяють 

перевірити розуміння здобувачем програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 

окремими розділами. Тестові питання теоретичного 

та практичного спрямування передбачають 

вирішення практичних професійних завдань й 

дозволяють діагностувати рівень підготовки 

здобувача та рівень його компетентностей з 

навчальної дисципліни.  

Результати складання екзамену оцінюються за 

національною двобальною шкалою: "Зараховано" чи 

"Незараховано" та відповідно до «шкали 

переведення середньозваженої оцінки в оцінку за 

національною шкалою та шкалою ECTS» у балах та 

оцінках ECTS і фіксується у відомості, заліковій 

книжці, індивідуальному плані здобувача. 
 

6. Результати навчання 
 

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.  

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. 
 

7. Пререквізити 
 

Пререквізити: дисципліна базується на знаннях та компетентностях, що набуває 
здобувач вищої освіти під час вивчення таких дисциплін: «Публічна служба». 

Постреквізити: дисципліна надає здобувачам необхідні знання та навички, які 

будуть корисні при вивченні таких дисциплін: «Управління продовольчою безпекою», 

«Публічне управління регіонами та територіями», «Публічне управління в сфері 

регіональної економіки», «Запобігання корупції в органах публічної влади», а також при 

проходженні виробничої практики, підготовці до випускної кваліфікаційної роботи, у 

подальшій професійній діяльності тощо. 

8. Політики дисципліни 
 

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог до здобувача при 

вивченні дисципліни «Публічне управління в сфері національної безпеки» та ґрунтується 

на засадах академічної доброчесності. 

Здобувачам пояснюються цінність набуття нових знань; академічні норми, яких 

необхідно дотримуватися, що таке академічна доброчесність, які її цінності та функції; 

пояснюються сутність, особливості та причини неприпустимості академічного плагіату, 

здобувачі вищої освіти заохочуються до самостійного виконання навчальних завдань, 

коректного посилання на джерела інформації у разі запозичення наукових матеріалів. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Окремі моделі роботи на заняттях допоможуть здобувачам розкрити свої власні 

потенціали, навчитись довіряти своїм однокурсникам, розвинути навички практичної 

роботи в команді. Зараховуються бали, набрані при поточному опитуванні, самостійній 

роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується присутність 

здобувача на заняттях та його активність під час практичних робіт. 

Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, 

передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність 

незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і практичного матеріалу. 

Для здобувачів з особливим потребами передбачається інтенсивне використання 

мобільних технологій навчання, що дає можливість всім учасникам освітнього процесу 

спілкуватися у будь-який зручний для них час, а для здобувачів вищої освіти, які відсутні 

на заняттях, отримати необхідну навчальну інформацію та представити виконані завдання.  

Протягом курсу дисципліни можливий розвиток автономних навиків здобувачів 

(підготування додаткової інформації за темою, що не увійшла до переліку тем практичних 

занять та виступ з презентацією чи інформуванням додатково). 
 

9. Технічне та програмне забезпечення 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться в 

учбових аудиторіях з використанням спеціального наочного матеріалу. При виконанні 

самостійних робіт використовуються навчально-методичні розробки. Тестування знань 

здобувачів здійснюється письмово або через університетську платформу Moodle. 

 

 



10. Література, необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

Нормативно-правові акти 

 

1. Конституція України, 1996 р. 

2. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», 2010 р. 

3. Закон України «Про службу основи національної безпеки України», 2003 р. 

 

Базова література 

 

1. Геополітичний аналіз та прогнозування : [навч. посіб.] / авт. кол. : Г.П. Ситник, 

В.Ф. Смолянюк, М.М. Шевченко ; за заг. ред. Г.П. Ситника. – К.: НАДУ, 2015. – 

Ч.1. – 180 с.  

2. Глобальна і національна безпека : [підручник ] / авт. кол.: В.І. Абрамов, С.А. 

Андреєв, В.С. Андрейчук, А.В. Дацюк, С.П. Завгородня, В.І. Кириленко, Ю.В. 

Ковбасюк, Н.Г. Клименко, С.О. Кравченко, В.А. Мандрагеля, Р.Р. Марутян, М.Г. 

Орел, О.Ф. Сальнікова, Г.П. Ситник, В.Ф. Смолянюк, О.В. Устименко, М.М. 

Шевченко; за заг. ред. Г.П. Ситника. – Київ : НАДУ, 2016. – 784 с.  
3. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: [навч. посіб.] / авт. 

кол.: І.Т. Муковський, А.Г. Міщенко, М.М. Шевченко. – К.: Кондор, 2012. – 224 с. 

4. Публічне управління та національна безпека : монографія / А. М. Михненко, Н. М. 

Грущинська, Ю. В. Нестеряк, Я. Ф. Жовнірчик, І. І. Дейнега, В. П. Приходько, 

М. Л. Ніжніков, Е. М. Макаренко, О. В. Поліщук, І. В. Чібісова ; за ред. д-ра іст. 

наук, проф. А. М. Михненка і д-ра екон. наук, доц. Н. М. Грущинської. — Київ : 

НАУ, 2019. — 340 с. 

5. Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та 

організаційно-правові засади): Підручник К.: НАДУ, 2012. – 544 с. 

6. Філософія і методологічні проблеми воєнної теорії та практики: [підручник ] ; вид. 

2-е випр. і допов. / Л.М. Будагьянц, І.С. Печенюк, М.М. Шевченко та ін.; за заг. ред. 

В.Ф. Баранівського. – К.: НУОУ, 2012. – 524 с.  
7. Шипілова Л.М. Організаційно-правові засади та методологія стратегічного 

планування забезпечення національної безпеки України: Навч. пос. / авт. Л.М. 

Шипілова – К.: НАДУ, 2015. – 120 с. 

  





ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Силабус дисципліни: 

 

“ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАМИ ТА ТЕРИТОРІЯМИ” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 

Кафедра  економічної 

теорії, інтелектуальної 

власності та публічного 

управління 

Освітній ступінь – магістр  

Галузь знань: 28 Публічне управління та 

адміністрування 

Спеціальність: 281 Публічне управління та 

адміністрування 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та 

адміністрування» 

Кількість кредитів – 5. 

Загальна кількість годин – 150. 

Рік підготовки, семестр – 2/3.  

Компонент освітньої програми: обов’язкова. 

Цикл підготовки: професійний. 

Мова викладання: українська. 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Довженко Валентина Анатоліївна 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-

about-etiv/m-sklad-etiv/dovzhenko-valentina-anatolijivna 

Контактна інформація 098-46-011-92; vdovzhenko@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle  

Консультації 
Онлайн консультація через Viber щосереди з 13.00 до 

17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 
Економіка регіонів в останні роки свідчить про недосконалість регіонального 

управління, а проблеми їх розвитку вимагають принципового нового підходу до 

вирішення. Тому в сучасних умовах виникає гостра необхідність підготовки спеціалістів з 

публічного управління, здатних впроваджувати нові засади формування та сучасні 

механізми регіонального управління.  

В межах дисципліни «Публічне управління регіонами та територіями» 

розкриваються питання: функції державного управління соціально-економічною 

системою регіону; управлінська концепція розвитку регіонів та територій; механізми 

саморегулювання і саморозвитку регіонів та територій; діяльність регіональних органів 

державного управління і місцевого самоврядування; тенденції закордонного досвіду 

управління регіонами;  

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Мета вивчення дисципліни – формування у студентів знань та вмінь щодо 

необхідності розробки і реалізації політики управління розвитком вітчизняних регіонів і їх 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-about-etiv/m-sklad-etiv/dovzhenko-valentina-anatolijivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-about-etiv/m-sklad-etiv/dovzhenko-valentina-anatolijivna
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територіальних складових як складової соціально-економічного розвитку економіки 

держави.  

Основні завдання дисципліни: формувати систему знань з основ теорії регіонального 

управління; здатність розробляти і використовувати методологічні підходи та 

інструментарій оцінювання рівня розвитку регіонів та територій; володіти навичками 

розробки і прийняття адекватних управлінських рішень спрямованих на позитивну 

динаміку економічного та соціального розвитку регіонів; здатність удосконалювати 

організаційний механізм публічного управління розвитком регіонів та територій.  

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати 

та розв’язувати конфлікти. 

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18 6 

Практичні / лабораторні 18 8 

Самостійна робота 114 136 

 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни: очний (аудиторна робота (лекційні та практичні 

заняття) та самостійна робота студентів). 

Для формування у здобувачів вищої освіти системного мислення на лекційних та 

практичних заняттях проводяться обговорення актуальних питань по дисципліні, 

опитування, аналіз та вирішення практичних ситуацій. Лекції та практичні заняття 

проводяться очно з можливим поєднання очного та дистанційного форматів викладання 

дисципліни (на платформі Moodle) під керівництвом викладача з використанням 

електронних дидактичних матеріалів (мультимедійні презентації, відео, схеми тощо), що 

призначені для супроводу навчального процесу. 

Самостійна робота здійснюється з використанням можливостей мережі інтернет з 

наданням посилань на джерело інформації. Самостійна робота планується та 

організовується індивідуально кожним здобувачем, але він завжди може розраховувати на 

консультацію викладача. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. Т1 Теоретичні основи публічного управління регіонами та 

територіями 
16 16 

2. Т2 Інституційно-правові засади регіонального розвитку 18 18 

3. Т3 Державне управління на регіональному рівні 16 16 

4. Т4 Регіональні органи державного управління 16 16 

5. Т5 Світовий досвід організації місцевого самоврядування та 

регіонального самоврядування. 
18 18 

6. Т6 Децентралізація управління та регіональний розвиток 18 18 
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5.4. Система оцінювання та вимоги 
Оцінювання (усних відповідей і практичних завдань, аналізу наукової й навчально-

методичної літератури, самостійна робота за темами, виконання тестових завдань і т. ін.) 

здійснюється з позицій дотримання академічної доброчесності, що базується на 

положеннях чинних нормативних документів. 

Загальна система 

оцінювання дисципліни 

Загальна сума балів розподіляється у пропорції: 

участь у роботі впродовж семестру/залік – 60/40 

Вид заняття 
Кількість балів 

за одиницю 

Кількість 

одиниць 
Сума балів 

Лекції 1,0 9 9,0 

Практичні заняття 2,0 9 18,0 

Самостійна робота 2,0 9 18,0 

Модульна контрольна робота
 

10,0 1 10,0 

Індивідуальні завдання 5,0 1 5,0 

Разом: - 60 

Залік  40 

Всього  100 
 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

До заліку допускаються всі студенти за винятком тих, 

які не виконали програму дисципліни (були відсутні на 

одному або декількох практичних заняттях та/або отримали 

менше, ніж 36 бали за участь у роботі впродовж семестру). 

Критерії оцінювання 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти 

здійснюється згідно з кредитно-трансферною системою 

організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, 

тобто він формується з рейтингу виконання навчальної 

роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

Оцінювання результатів навчання здійснюється 

шляхом поточного та підсумкового контролю. Поточний 

контроль та оцінювання передбачає: 

 перевірку рівня засвоєння теоретичного матеріалу 

(усне та письмове опитування, тестування за матеріалами 

лекції); 

 оцінювання набутих практичних навичок під час 

виконання завдань практичних робіт та ситуаційних вправ; 

 перевірка засвоєння матеріалу, що винесений на 

самостійне опрацювання (усне опитування, тестування). 

Підсумковий контроль передбачає виконання тестових 

завдань. 

Оцінювання знань студента на практичних заняттях 

здійснюється за такими критеріями: 

7. Т7 Формування інституцій місцевого та регіонального 

управління 
16 16 

8. Т8 Підготовка та прийняття управлінських рішень в 

регіональному управлінні 
16 16 

9 Т9 Ефективність регіонального управління. Контроль у сфері 

виконавчої влади на регіональному рівні 
16 16 

Разом: 150 150 
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 розуміння, ступінь засвоєння теорії проблем, що 

розглядаються; 

 ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної 

дисципліни; 

  ознайомлення з літературою з питань, що 

розглядаються; 

  вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді 

практичних ситуацій, винесених на розгляд в аудиторії; 

  логіка, структура, стиль викладу матеріалу в 

письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення 

інформації та робити висновки. 

 

6. Результати навчання 
Результати навчання, які формуються в процесі викладання дисципліни: 

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень. 

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. 

 

7. Пререквізити 
Пререквізити: навчальна дисципліна «Публічне управління регіонами та 

територіями» є складовою циклу професійної підготовки студентів за спеціальністю 281 

Публічне управління та адміністрування освітнього ступеня «магістр». Її вивчення 

базується на законах, принципах і концепціях теорії управління й менеджменту та 

знаннях, набутих здобувачем вищої освіти під час вивчення дисциплін «Публічна 

служба», «Управління ресурсним потенціалом національної економіки», «Ефективність 

державного та муніципального управління», «Публічне управління економічним 

розвитком», «Екологічна політика регіону». 

Постреквізити: знання та навички набуті під час вивчення дисципліни «Публічне 

управління регіонами та територіями» можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи та у професійній діяльності і для орієнтації в економічному житті. 

 

8. Політики дисципліни 
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 

плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 

призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 

відповідальність. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: практичні роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання 

практичних завдань відбувається із дозволу лектора. 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час тестування та 

заліку заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись 

індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету). 

 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf


5 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет для комунікації, підготовки до занять та виконання завдань 

самостійної роботи.  

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Літературні джерела 
Законодавчо-нормативні документи 

1. Закон України «Про засади державної регіональної політики» // Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.90) 

2. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення программ 

економічного і соціального розвитку України» [Електронний ресурс] // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 25, ст.195. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1602-14. 

3. Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000–2015 роки» // Уряд. кур’єр. – 2000. – 8 листоп.; сайт 

Верховної Ради України, http:// www.rada.gov.ua 

4. Закон України «Про державні цільові програми» // Уряд. кур’єр. – 2004. – 21 квіт. 

Основна  
1. Євтушенко В. А. Державне та регіональне управління: навч. посібник. / В.А. 

Євтушенко, Г. В. Євтушенко– Х.: ХНУ, 2012. – 215 с.  

2. Круш П.В. Регіональне управління: навч. посіб. / П. В. Круш, О.О. 

Кожем’яченко. – К.: ЦУЛ, 2007. – 248 с.  

3. Основи регіонального управління в Україні: підруч. // авт.-упоряд. : В. М. 

Вакуленко, М. К. Орлатий, В. С. Куйбіда та ін. ; за заг. ред. В. М. Вакуленко. М. К. 

Орлатий. - К. : НАДУ, 2012. - 576 с.  

4. Про стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» [Електронний ресурс] / Указ 

Президента України – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.  

5. Регіональне управління: підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. 

Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 512 с.  

6. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / [О. В. Скидан, В. П. 

Якобчук, Н. В. Дацій та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 

с. 

7. Войтенко А. Б. Децетралізація та реформування місцевого  самоврядування : 

навч. посібник / А. Б. Войтенко. – Київ: Вид-во Ліра-К, 2020. – 469 с. 

Додаткова  
1. Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу : навч. 

посібник / Іванова Т.В. [та ін.] - К. : НАДУ, 2015. – 628 с.  

2. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : навчальний посібник / В. Д. 

Бакуменко // - К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 444 с.  

3. Бакуменко В.Д. Підходи та моделі креативного державного управління: 

Монографія/ В.Д. Бакуменко, О.М. Руденко – К.: АМУ, 2014. – 228 с.  

4. Державна політика : підруч. / НАДУ при Президентові України; ред. кол. : Ю. В. 

Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. 

: НАДУ, 2014. – 448 с.  

6. Іванова Т.В. Державне управління сталим екологічним розвитком України та її 

регіонів в системі раціонального природокористування: теорія, методологія, перспективні 

напрями: Монографія/ Т.В. Іванова - К.: ВПЦ АМУ, 2011. – 405 с.  

7. Іванова Т.В. Шляхи формування та розвитку самодостатніх суб’єктів 

муніципального руху: європейські виміри та орієнтири / Т.В. Іванова [та ін.] - Миколаїв: 

Ємельянова Т.В., 2013. – 352 с.  

Інтернет-ресурси 

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




ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Силабус дисципліни 

“ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПРОЄКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ” 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 
Кафедра економічної 

теорії, інтелектуальної 

власності та публічного 

управління 

Освітній ступінь – магістр 
галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальність 281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Кількість кредитів – 4. Загальна кількість годин – 120. 

Рік підготовки, семестр – 2-й, 3-й. 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

 Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Литвинчук Ірина Леонідівна 

Профайл викладача (- ів) http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m- 

about-etiv/m-sklad-etiv/litvinchuk-irina-leonidivna 

Контактна інформація +380671941192, iryna.lytvynchuk@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=2203 

Консультації Онлайн консультація через Zoom, Viber щопонеділка з 

13.00 до 17.00 

 
3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна «Управління державними проєктами та програмами» є 

важливою складовою підготовки докторів філософії, її місце знаходиться на 

перетині традиційних фундаментальних дисциплін та дисциплін професійної 

підготовки. Завдання вивчення дисципліни: засвоїти фундаментальні поняття 

та причинно-наслідкові зв’язки у сфері управління проєктами. Студенти 

будуть знати: способи організації управління проєктами та планування змісту 

проєкту; вимоги та умови вибору виконавців проєктів на конкурсних засадах; 

методи розрахунку матеріальних, фінансових, кадрових та інших ресурсів, 

джерела їх отримання та ефективного використання; ризики, що виникають 

при управлінні проєктами; системи контролю за виконанням проєкту; 

особливості підготовки й укладання угод на матеріально-технічне 

забезпечення проєктів. Студенти будуть вміти: виконувати фінансово- 

технічне обґрунтування проєктів; оцінювати ефективність проєкту, 

ураховуючи чинники ризику та невизначеності майбутнього; розробляти 

кошторис і бюджет проєктів з урахуванням джерел фінансування; ефективно 

контролювати хід втілення проєктів та управляти можливими змінами 

процесу. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Мета вивчення дисципліни: набуття студентами знань методології 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-about-etiv/m-sklad-etiv/litvinchuk-irina-leonidivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-about-etiv/m-sklad-etiv/litvinchuk-irina-leonidivna
mailto:iryna.lytvynchuk@ukr.net
http://185.25.118.66/course/view.php?id=2203


проєктного менеджменту та вмінь застосовувати її на всіх стадіях життєвого 

циклу управління проєктами. 

Основною ціллю вивчення дисципліни є формування у студентів 

компетентностей, що набуває здобувач вищої освіти по закінченню вивчення 

даної дисципліни: 

ЗК3. Здатність розробляти та управляти проєктами. 

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, 

центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

 
5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття 
Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18 6 

Практичні / лабораторні 20 6 

Самостійна робота 82 108 

 
5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний (аудиторна та самостійна 

робота студентів). 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

(лекційні та практичні заняття) 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Т1 Назва теми: Управління інтеграцією проєкту. 
1. Поняття «проєкт», сутність і передумови розвитку 

управління проєктами 

2. Взаємозв'язок управління проектами з 

функціональним менеджментом 
3. Перспективи розвитку управління проєктами 

20 20 

2 Т2 Назва теми: Управління змістом проєкту. 
1. Планування цілей проєкту. 

2. Розробка ієрархічної структури робіт 
20 20 

3 Т3 Назва теми: Управління ресурсами проєкту. 
1. Ресурси та ресурсне планування 

2. Управління закупівлями та постачанням ресурсів 

3. Управління запасами 

20 20 

4 Т4 Назва теми: Управління комунікаціями проєкту. 
1. Сутність та зміст управління комунікаціями 

2. Планування інформаційного зв'язку 

20 20 

5 Т5 Назва теми: Управління ризиками проєкту. 
1. Класифікація ризиків 

2. Методи аналізу і оцінки ризиків проєктів 

3. Управління проєктними ризиками 

20 20 



6 Т6 Назва теми: Управління якістю проєкту. 
1. Планування якості проєкту 

2. Забезпечення якості 

3. Контроль якості проєкту 

20 20 

Разом: 120 120 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Оцінки «відмінно» заслуговує студент (студентка), що виявив 

(виявила) всебічне, системне й глибою знання навчального матеріалу і 

вміння вільно виконувати передбачені програмою завдання, ознайомлений 

(ознайомлена) з основною і додатковою літературою. 

Оцінки «добре» заслуговує студент (студентка), що виявив (виявила) 

повне знання навчального матеріалу, успішно виконав (виконала) 

передбачені програмою завдання, засвоїв (засвоїла) рекомендовану основну 

літературу. Як правило, оцінка «добре» виставляється студентам, які 

засвідчили системні знання базових понять та принципів дисципліни i здатні 

до їх самостійного поповнення та оновлення під час подальшої навчальної 

роботи i професійної діяльності. Одночасно вони допустили певні 

неточності, пропуски, помилки, які зумовили некоректність окремих 

результатів та висновків. 

Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного 

навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання i 

майбутньої роботи за професією, частково впорався з виконанням 

передбачених програмою завдань, ознайомлений із частиною рекомендованої 

основної літератури. Зазвичай, оцінка «задовільно» виставляється студентам, 

які допустили суттєві помилки в усних відповідях та при виконанні завдань 

контрольних робіт та не могли усунути ці помилки самостійно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється студентам, у яких відсутні знання 

базових положень теорії та методології дисципліни, які допускають грубі 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомі з 

основною літературою. 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг 

студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, 

тобто він формується з рейтингу виконання начальної роботи, для 

оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового контролю 

– 40 балів. 

Загальна система оцінювання дисципліни 
Загальна система оцінювання 

дисципліни 

Кількість 

аудиторних 

занять, год 

 
Бали за заняття 

Всього балів 

Лекції 12 0,5 6 

Практичні 14 1,0 14 

Самостійна робота - - 40 

Екзамен - - 40 

Разом - - 100 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 
навчальної діяльності 

Сума балів за всі види 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою для 

екзамену, курсового проекту (роботи) 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

71-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

6. Результати навчання 

Результати навчання, які формуються в процесі викладання дисципліни 

«Управління державними проєктами та програмами»: 

РН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних 

задач публічного управління та адміністрування.  

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. 

 

7. Пререквізити 

Пререквізити: дисципліна базується на знаннях та компетентностях, 

що набуває здобувач вищої освіти під час вивчення дисциплін 

«Менеджмент», 

«Економіка», «Правознавство», «Українська мова» відповідно до навчальних 

програм ЗВО для 1-2 ОС. 

Постреквізити: дисципліна надає студентам необхідні знання та 

навички, які будуть корисні при проходженні виробничої практики, 

підготовці кваліфікаційної роботи. 

 

8. Політики дисципліни 

8.1. Відвідування лекційних та лабораторних занять: відвідування 

лекційних та лабораторних занять є обов’язковим. Допускаються пропуски 

занять з поважних причин (викладачу надається копія довідки від медичного 

закладу або дозвіл деканату). 

8.2. Відпрацювання пропущених занять: відпрацювання пропущених 

занять є обов’язковим незалежно від причини пропущеного заняття. 



Лекційне заняття має бути відпрацьоване до наступної лекції на консультації 

викладача з використанням Zoom. Відпрацювання лекційного матеріалу 

передбачає вивчення пропущеного теоретичного матеріалу. Практичне 

заняття відпрацьовується під час консультації викладача. 

8.3. Правила поведінки під час занять: обов’язковим є дотримання 

техніки безпеки та етики. Студенти повинні приймати активну участь в 

обговоренні навчально матеріалу ознайомившись з ним напередодні 

(навчальний матеріал надається викладачем). Задля зручності, дозволяється 

використання ноутбуків та інших електронних пристроїв під час навчання в 

аудиторіях (за взаємною згодою всіх учасників освітнього процесу). 

8.4. Студенти несуть академічну відповідальність у відповідності до 

положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, 

науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої 

освіти ЖНАЕУ (ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність, запобігання та 

виявлення плагіату в ЖНАЕУ від 27.12.2017 р. №000. (Електронний ресурс. 

Точка доступу:http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompan 

ia/Polozhennia_pro_academichnu_dobrochesnist.pdf). 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття передбачають використання мультимедійних 

презентацій. Практичні заняття проводяться із застосуванням програмного 

забезпечення Microsoft Excel. 

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна (базова): 

1. Балашов А. И. Управление проектами: учебник и практикум для 

академического бакалавриата [Текст] / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. 

Тихонова, Е. А. Ткаченко; под общ. ред. Е. М. Роговой. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. – 383 с. 

2. Батенко Л.П. Управління проектами: Навч. посібник/ Л.П.Батенко, 

О.А.Загородніх, В.В.Ліщинська.- К.: КНЕУ, 2003.- 231 с. 

3. Березін О. В. Управління проектами: навч. посіб. [Текст] / О. В. 

Березін, М. Г. Безпарточний. – Суми : Університетська книга, 2014. – 272 с. 

4. Веретенников, В. I. Управліня проектами [Текст]: Навч. посібник 

для вузів / В. I. Веретенников, Л. М. Тарасенко, Г. I. Гевлич. - К.: Центр навч. 

літ., 2006. - 280 с. 

5. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе 

МВА [Текст] : пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 480 с.:ил. – 

Парал. тит. англ. 

6. Гонтарева, И.В. Управление проектами / И.В. Гонтарева, Р.М. 

Нижегородцев, Д.А. Новиков. - М.: КД Либроком, 2018. - 384 c. 

7. Єгорченков О. В. Азбука управління проектами. Планування: навч. 
посіб. [Текст] / О. В. Єгорченков, Н. Ю. Єгорченкова, Є. Ю. Катаєва. 

– Київ : КНУ ім.Т.Шевченка, 2017. – 117 с. 

8. Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами. Стандарты, 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompan


модели: Учебное пособие / Ю.П. Ехлаков. - СПб.: Лань, 2019. - 244 c. 

9. Кожушко Л. Ф. Управління проектами: Навчальний посібник 

[Текст] / Л. Ф. Кожушко, С. М. Кропівко. – К. : Кондор-Видавництво, 2015. 

– 388 с. 

10. Литау, Е.Я. Финансовое управление развивающимися проектами: 

Учебное пособие / Е.Я. Литау. - СПб.: Лань, 2019. - 120 c. 

11. Логачова Л. М. Управління проектами : навч. посіб. [Текст] / Л. М. 

Логачова, О. В. Логачова. – Суми : Університетська книга, 2015. – 208 с. 

12. Мазур И.И. Управление проектами: Учебное пособие [Текст] / И.И. 

Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге / Под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. 

– М.: Омега-Л, 2004. – 664 с. 

13. Островская, В.Н. Управление проектами: Учебник / В.Н. 

Островская, Г.В. Воронцова и др. - СПб.: Лань, 2019. - 400 c. 

14. Петренко Н. О. Управління проектами [Текст]: навчальний 

посібник. / Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : «Центр 

учбової літератури», 2017. – 224 с. 

15. Пинто Дж.К. Управление проектами [Текст] / Перев. с англ. под 

ред. В.Н. Фунтова – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.: ил. – (Серия «Теория и 

практика менеджмента»). 

16. Тян Р.Б. Управління проектами: Підручник для студ. вищ. навч. 

закл. [Текст] / Р.Б.Тян, Б.І.Холод, В.А.Ткаченко.- К.: Центр навчальної 

літератури, 2004.- 221 с. 

17. Управление проектами: практическое руководство [Текст] : пер. с 

англ. / К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон. – М.: Дело и Сервис, 2003. – 528 с. 

18. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навчальний посібник [Текст] 

/ Г.М. Тарасюк. – К.:Каравела, 2004. – 344с. 

19. Чумаченко І. В. Управління проектами: процеси планування 

проектних дій [Текст]: підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. 

Доценко, А.М. Чередниченко. – К.: КРОК, 2014. – 673 с. 

20. Шишмарьова Л. О. Управління проектами : навчальний посібник 

для самостійної роботи студентів 8.03060101 «Менеджмент організацій і 

адміністрування» [Текст] / Л. О. Шишмарьова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2015. – 136 с. 

Допоміжна 

1. Антонов, Г.Д. Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. 

Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: Инфра-М, 2018. - 64 c 

2. Аньшин В.М. Модели управления портфелем проектов в 

условиях неопределенности [Текст] / В.М. Аньшин, И.В. Демкин, И.М. 

Никонов, И.Н. Царьков. – Москва, 2007. – 117 с. 

3. Ахметов, К. С. Практика управления проектами [Текст] / К. С. 

Ахметов. - М.: Русская редакция, 2004. - 262 с. 

4. Бауэр Р. Управление инвестиционным проектом. Опыт IBM 

[Текст] : Пер. с англ./ Р.Бауэр, Э.Коллар, В.Тан; При участии Д.Винда, 

П.Хьюстона.- М.: ИНФРА-М, 1995.- 208 с. 

5. Белінський, П. I. Проектне планування та управліня проектами // 



Белінський П.I. Менеджмент виробництва та операцій: підручник для вузів. - 

К., 2005. - С. 223-256. 

6. Боронина Л. Н. Основы управления : [учеб. пособие] [Текст] / Л. 

Н. Боронина, З. В. Сенук; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 

Федер. Ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2015. – 112 с. 

7. Вольфсон, Б.Л. Гибкое управление проектами и продуктами / 

Б.Л. Вольфсон. - СПб.: Питер, 2019. - 208 c. 

8. Заренков В. А. Управление проектами: Учеб. пособие. [Текст] / 

В. А. Заренков – 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб: СПбГАСУ, 2010 – 312 с. 

9. Збаразська Л.О. Управління проектами. Навчальний посібник 

[Текст] / Л.О. Збаразська, В.С. Рижиков, І.Ю. Єрфорт, О.Ю. Єрфорт О.Ю. – 

К.: Центр учбової літератури, 2008 – 168 с. 

10. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. Управление проектами: 

Практическое руководство [Текст]: пер. с англ. / Ф. Клиффорд, Э.У. Ларсон. 

– М.: Издательство «Дело и сервис», 2003. – 528 с. 

11. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: навч. посібник [Текст] 

/ Л.С. Кобиляцький- К: МАУП, 2002.- 200 с. 

12. Кучеренко В.Р. Управління діловими проектами: навчальний 

посібник [Текст]/ В.Р. Кучеренко, О.С. Маркітан. – Київ: Центр навчальної 

літератури, 2005. – 280 с. 

13. Мороз, О.А. Управление проектами в ProjectLibre / О.А. Мороз. - 

Рн/Д: Феникс, 2018. - 384 c. 
14. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон. - М.: 

Альпина Паблишер, 2018. - 180 c. 

15. Орр Алан Д. Управління проектами: Керівництво з ключових 

процесів, моделей і методів [Текст] /Пер. з англ.; За наук. Ред. Т.В. 

Герасимової, - Дніпропетровськ: Баланс Бизнес Букс, 2006 – 224 с. 

16. Попов, В.Л. Управление инновационными проектами: Учебное 

пособие / В.Л. Попов, Д.А. Марков, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов. - М.: Инфра-

М, 2017. - 320 c. 

17. Поташева, Г.А. Управление проектами.: Учебное пособие / Г.А. 

Поташева. - М.: Инфра-М, 2018. - 288 c. 

18. Соснин, Э.А. Управление инновационными проектами: учебное 

пособие / Э.А. Соснин. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 256 c. 

19. Стиллмен, Э. Head First Agile. Гибкое управление проектами / Э. 

Стиллмен. - СПб.: Питер, 2019. - 464 c. 

20. Стэнли, Э. Управление проектами / Э. Стэнли. - М.: Диалектика, 

2019. - 288 c. 
 

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, 

фонди на електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича 

(http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

http://www.lib.zt.ua/




ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ Економіки та менеджменту 

 

Силабус дисципліни 

«Управління ресурсним потенціалом національної економіки» 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра  

Економічної теорії, 

інтелектуальної власності 

та публічного управління 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та 

адміністрування» 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 1-й рік підготовки, 2-й семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 
ЯКОБЧУК Валентина Павлівна  

СИМОНЕНКО Леся Іванівна 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-

about-etiv/m-sklad-etiv/simonenko-lesya-ivanivna 

Контактна інформація 
 Номер телефону: 0964623608  

контактний E-mail: lesia.simonenko@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=2088 

Консультації 

Онлайн консультації через доступні канали зв’язку, в т.ч. 

телефон, Viber щоденно, у час вільний від аудиторних 

занять. 

 

3. Анотація до дисципліни 

Короткий опис курсу та його актуальність 

Вивчення курсу спрямоване на вивчення національної економіки та її ресурсного 

потенціалу. Значну увагу приділено кількісним і якісним характеристикам факторів 

виробництва та їх впливу на темпи економічного зростання. Суттєву увагу відведено 

вивченню практик реалізації ресурсного потенціалу в країнах з розвиненою ринковою 

економікою та в Україні. 

(можна додавати посилання на презентацію дисципліни, або відео-анотацію) 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Вивчення дисципліни націлене на формування:  

 
ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний 

рівні. 

СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших 

організацій публічної сфери. 

СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення 

національної безпеки України.  

5. Організація навчання 

http://185.25.118.66/course/view.php?id=2088
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5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 22 6 

Практичні / лабораторні 22 8 

Самостійна робота 106 136 

5.2. Формат дисципліни 

Формат викладання дисципліни: очний та змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle).   

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Т1 Національна економіка. Основні показники стану 

національної економіки 
14 14 

2.  Т2 Регіональний розвиток 14 14 

3.  Т3 Інфраструктура національної економіки 14 14 

4.  Т4 Державний і приватний сектори національної 

економіки 

14 14 

5.  Т5 Грошово-кредитна система країни 14 14 

6.  Т6 Трудові ресурси національної економіки 14 14 

7.  Т7 Земельні ресурси національної економіки 14 14 

8.  Т8 Природні ресурси національної економіки 14 14 

9.  Т9 Енергетичні ресурси національної економіки 14 14 

10.  Т10 Бюджет країни 10 10 

11.  Т11 Інвестиційний потенціал національної економіки 14 14 

Разом: 150  

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання дисципліни 
Розподіл балів  впродовж 

семестру/екзамен – 60/40 

Деталізація системи оцінювання  

 

В балах оцінюються тестові форми 

підсумкового (модульного) контролю 

Вимоги до курсової роботи (проєкту) 
Методичні рекомендації розміщені у 

розділі дисципліни в системі Moodle 

Умови допуску до підсумкового контролю 
36-60 балів, за форми підсумкового 

контролю упродовж семестру 

Критерії оцінювання 100 бальна шкала 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

6. Результати навчання 
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В процесі викладання дисципліни формуються наступні результати навчання:  

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.  

РН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати 

виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції. 

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.  

 

Пререквізити 

Пререквізити:Щоб приступити до вивчення дисципліни, здобувачі вищої освіти повинні 

володіти знаннями та навичками: з базових питань державного управління, економіки 

країни, видів економічної діяльності, інфраструктури, їх кількісних характеристик. 

Постреквізити: Дисципліна надає студентам необхідні знання та навички, з питань 

управління процесами з реалізації ресурсного потенціалу національної економіки.  

 

7. Політики дисципліни 

Політика відвідування: Відвідування занять є важливим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних обставин (наприклад, стан здоров’я, зарубіжна 

практика, фахова діяльність) навчання може відбуватись в он-лайн форматі, за умов 

погодження з гарантом ОП, завідувачем кафедри, викладачем, деканом) 

Політика щодо академічної активності: Вищими балами оцінюються роботи здані в 

терміни визначені викладачем. Перескладання модулів, через порушення термінів, 

відбувається  за умов наявності поважних причин.  

 Політика щодо академічної доброчесності: Визначається положенням університету. 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B
5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1
%96%D0%B0%D1%82.pdf 

 

8. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться в аудиторіях з 

вільним доступом до мережі Інтернет через WI FI. 

9.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Література 

1. Національна економіка[текст]: навч. посіб.: / За заг. ред. Носової О. В. – К.: Центр 

учбової літератури, 2013. – 512 с. 

2. Національна економіка[текст]: навч. посіб.: / За заг. ред. Тарасевича В.М. – К.: Центр 

учбової літератури, 2013. –279 с. 

3. Мельникова В. І., Мельникова О. П., Сідлярук Т. В., Тур І. Ю., Шведова Г. М. 

Національна економіка. Навч. посіб. 2_ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 248 с. 

4. Національна економіка [Текст] : підручник / П. В. Круш, С. О. Тульчинська, М. В. 

Шашина [ та ін. ] ; за ред. П. В. Круша . - К. : Каpавела, 2008. - 415 с.  

5. Ресурсний потенціал регіону : навч. посіб. / авт.-упоряд. : М. К. Орлатий, С. А. 

Романюк, І. О. Дегтярьова та ін. ; за заг. ред. М. К. Орлатого.– К. : НАДУ, 2014. – 724 с. 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf




ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ  

 

Силабус дисципліни 

“Управління соціальною та екологічною безпекою” 

 

1. Профіль дисципліни 

Кафедра економічної 

теорії, інтелектуальної 

власності та публічного 

управління 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність: 281 Публічне управління та 

адміністрування 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та 

адміністрування» 

Кількість кредитів – 4. 

Загальна кількість годин – 120. 

Рік підготовки, семестр – 1-й, 1-й.  

Компонент освітньої програми: обов’язкова. 

Цикл підготовки: загальний. 

Мова викладання: українська. 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Скидан Олег Васильович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-

about-mid/m-sklad-mid/m-skidan-oleg-vasilovich 

Контактна інформація +38050 288 01 63, skydanolegv@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/user/profile.php?id=460 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щочетверга з 

13.00 до 17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна «Управління соціальною та екологічною безпекою» забезпечує освоєння 

методів оцінки зовнішнього середовища підприємства з екологічних позицій, аналізу 

функціонуючих систем менеджменту, оцінювання екологічної діяльності підприємств, 

формулювання екологічної політики, підготовки планів і розробки екологічних програм 

на підприємствах, впровадження систем екологічного менеджменту, оцінки їх 

результативності та ефективності, ознайомити із поняттям економічної безпеки бізнесу, 

основними її видами, принципами та методологічними положеннями в контексті 

виникнення необхідності формування заходів та ефективної системи безпеки вітчизняного 

підприємства розглянути основні види рейдерства, які базуються на злитті, поглинанні та 

корпоративному захопленні компаній (підприємств) та організаційно-економічні заходи 

щодо його попередження, навчитися практично аналізувати конкретні ситуації і 

вирішувати поставленні завдання, що випливають із запропонованих тем лекційних занять 

та захист фінансово-майнової, інноваційної безпеки та економічної безпеки держави 

загалом. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх управлінців системи знань 

і практичних навичок для управління усією сукупністю впливів підприємства на 

навколишнє середовище з поступовим зниженням ступеня таких впливів шляхом економії 



сировини та енергії, мінімізації відходів і забруднень, забезпечення безпечних умов праці 

персоналу, оцінки ступеня екологічних ризиків і формування свідомого екологічного 

світогляду як необхідного атрибуту якісно нової ідеології управління підприємством та 

оволодіння студентами теоретичних відомостей, основних понять, загальних принципів, 

категорій та методологічних положень економічної безпеки підприємства і 

підприємництва. 

Основною ціллю вивчення дисципліни «Управління соціальною та екологічною 

безпекою» є формування у студентів компетентностей, що набуває здобувач вищої освіти 

по закінченню вивчення даної дисципліни: 

Загальні компетентності: 

 ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні 

комунікаційні технології. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

 СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб 

забезпечення національної безпеки України. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18 6 

Практичні / лабораторні 20 6 

Самостійна робота 82 108 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний (аудиторна робота (лекційні та практичні заняття) 

та самостійна робота студентів). 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

(лекційні та практичні заняття) 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Назва теми: Екологічне управління у концепції сталого розвитку  

1. Концепція сталого розвитку 

2. Організаційні підходи і методи зниження рівня впливу 

виробництва на довкілля 

3. Сутність і завдання екологічного менеджменту 

4. Короткі історичні відомості та етапи розвитку системи 

екологічного управління 

5. Основні напрямки екологічної діяльності підприємства та 

структура його екологічного менеджменту 

14 14 



2 Т2 Назва теми: Нормативно-методична система екологічного 

управління  

1. Джерела екологічного права в Україні 

2. Екологічна відповідальність за порушення 

природоохоронного законодавства 

3. Стандарти і міжнародні рекомендації в системі екологічного 

менеджменту (управління) 

3.1. Британський стандарт BS 7750 в системі екологічного 

менеджменту 

3.2.Схема екологічного менеджменту і аудиту EMAS 

3.3. Серія міжнародних стандартів системи екологічного 

менеджменту ISO 14000 України 

12 12 

3 Т3 Назва теми: Інструменти екологічно зорієнтованого управління 

підприємством 

1. Екологічна сертифікація як інструмент екологічного 

управління 

2. Екологічне маркування 

2.1. Сутність та критерії екологічного маркування 

2.2.Типи екологічного маркування 

2.3. Екологічний знак в Україні 

3. Екологічний аудит у системі екологічного управління 

4. Екологічна експертиза як інструмент оцінювання 

антропогенного впливу на довкілля 

5. Екологічні інновації як засіб ефективного розвитку 

підприємництва 

12 12 

4 Т4 Назва теми: Система екологічного менеджменту підприємства. 

1. Поняття системи екологічного менеджменту (СЕМ) та її роль у 

розвитку підприємства 

2. Процес впровадження СЕМ 

3. Витрати на впровадження СЕМ 

4. Економічний ефект впровадження СЕМ 

12 12 

5 Т5 Назва теми: Еколого-економічні аспекти функціонування 

підприємств. 

1. Ресурсозбереження як чинник підвищення ефективності 

суспільного виробництва 

2. Відходи як вторинні ресурси 

3. Економічна ефективність технологій переробки твердих 

побутових та виробничих відходів (ТПВВ) 

4. Утилізація відходів як один із шляхів екологізації 

виробництва 

5. Способи утилізації побутових та виробничих відходів 

12 12 

6 Т6 Назва теми: Оцінювання еколого-економічної ефективності 

діяльності підприємства 

1. Економічне регулювання екологічної діяльності 

2. Розрахунок платежів за забруднення навколишнього 

середовища підприємства 

3. Розрахунок платежів за використання природних ресурсів 

4. Оцінювання витрат на розроблення і впровадження системи 

забезпечення екологічної безпеки підприємства 

5. Економічне оцінювання шкоди, заподіяної екосистемі 

екологічними правопорушниками 

10 10 



7 Т7 Назва теми: Основи соціальної безпеки 

1. Поняття соціальної безпеки і соціального захисту 

2. Соціальний захист і соціальне забезпечення 

3. Гарантії соціальної безпеки та соціального захисту в 

Конституції України 

12 12 

8 Т8 Назва теми: Соціальні небезпеки і конфлікти 

1. Види соціальних небезпек 

2. Соціальні конфлікти 

3. Заходи та засоби, спрямовані на запобігання виникненню 

конфліктних ситуацій 

12 12 

9 Т9 Назва теми: Пріоритети державної політики щодо нейтралізації 

загроз соціальній і екологічній безпеці України 

1. Пріоритети політики держави у сфері соціальної і екологічної 

безпеки. 

2. Економічний аспект екологічної безпеки. 

3. Організаційно-управлінський аспект екологічної безпеки. 

4. Технологічні та юридичні аспекти екологічної безпеки. 

5. Наукові аспекти екологічної безпеки. 

6. Гуманістичні аспекти екологічної безпеки. 

12 12 

10 Т10 Назва теми: Управління соціальною та екологічною безпекою 

1. Система і механізми управління соціальною та екологічною 

безпекою та заходи з подолання загроз національній безпеці у 

соціальній та екологічній сферах в системі державного 

управління. 

2. Функції навчального закладу з забезпечення соціальної та 

екологічної безпеки. 

12 12 

Разом: 120 120 

 

 

 
5.4. Система оцінювання та вимоги 

Оцінки «відмінно» заслуговує студент (студентка), що виявив (виявила) всебічне, 

системне й глибою знання навчального матеріалу і вміння вільно виконувати передбачені 

програмою завдання, ознайомлений (ознайомлена) з основною і додатковою літературою. 

Зазвичай, оцінка «відмінно» ставиться студентам, які засвоїли основні поняття та 

принципи сучасної економічної теорії, вільно оперують економічними категоріями, 

усвідомлюють зв'язки між основними економічними явищами та процесами. 

Оцінки «добре» заслуговує студент (студентка), що виявив (виявила) повне знання 

навчального матеріалу, успішно виконав (виконала) передбачені програмою завдання, 

засвоїв (засвоїла) рекомендовану основну літературу. Як правило, оцінка «добре» 

виставляється студентам, які засвідчили системні знання понять та принципів економічної 

теорії i здатні до їх самостійного поповнення та оновлення під час подальшої навчальної 

роботи i професійної діяльності. Одночасно вони допустили певні неточності, пропуски, 

помилки, які зумовили некоректність окремих результатів та висновків. 

Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного 

навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання i майбутньої роботи 

за професією, частково впорався з виконанням передбачених програмою завдань, 

ознайомлений із частиною рекомендованої основної літератури. Зазвичай, оцінка 

«задовільно» виставляється студентам, які допустили суттєві помилки в усних відповідях 

та при виконанні завдань контрольних робіт та не могли усунути ці помилки самостійно. 



Оцінка «незадовільно» виставляється студентам, у яких відсутні знання базових 

положень сучасної економічної теорії, які допускають грубі помилки у виконанні 

передбачених програмою завдань, незнайомі з основною літературою. 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 

дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу 

виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 

підсумкового контролю – 40 балів. 

Загальна система оцінювання дисципліни для денної форми навчання 

Загальна система оцінювання 

дисципліни 
Кількість занять Бали за заняття Сума балів 

    

Лекції 9 2,0 20 

Практичні 10 2,0 20 

- робота на семінарі (не менше 

2 відповідей) 
10 2,0 20 

Залік - - 40 

Разом - - 100 

 

 

До тестів 

Критерії та умови тестування визначаються кожним видом поточного контролю 

окремо згідно його мети. В середньому при поточному контролі кожне правильно 

розв'язане тестове завдання оцінюється в 0,5 бали. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 навчальної діяльності 

Сума балів за всі види 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою для 

екзамену, курсового проекту (роботи) 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре  

71-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

6. Результати навчання 

Результати навчання, які формуються в процесі викладання дисципліни «Економіка 

та право інтелектуальної власності»: 

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.   

РН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати 

виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.  

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

презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.  

 

 

 

 



7. Пререквізити  

Пререквізити: дисципліна базується на знаннях та компетентностях, що набуває 

здобувач вищої освіти під час вивчення дисциплін «Вступ до фаху. Механізм 

функціонування публічної сфери», «»Екологічний менеджмент». 

Постреквізити: дисципліна надає студентам необхідні знання та навички, які 

будуть корисні при вивченні дисциплін циклу професійної підготовки, в підготовці до 

кваліфікаційної роботи, у подальшій професійній діяльності. 

 

8. Політики дисципліни 

8.1. Відвідування лекційних та лабораторних занять: відвідування лекційних та 

лабораторних занять є обов’язковим. Допускаються пропуски занять з таких поважних 

причин, як хвороба (викладачу надається копія довідки від медичного закладу), участь в 

олімпіаді, творчому конкурсі тощо за попередньою домовленістю та згодою викладача за 

умови дозволу деканату (надаються документи чи інші матеріали, які підтверджують 

заявлену участь у діяльності студента). 

8.2. Відпрацювання пропущених занять: відпрацювання пропущених занять є 

обов’язковим незалежно від причини пропущеного заняття. Лекційне заняття має бути 

відпрацьоване до наступної лекції на консультації викладача з використанням Zoom. 

Відпрацювання лекційного матеріалу передбачає вивчення пропущеного теоретичного 

матеріалу та складання тесту за цим матеріалом. Практичне заняття відпрацьовується під 

час консультації викладача. 

8.3. Правила поведінки під час занять: обов’язковим є дотримання техніки 

безпеки та етики. Студенти повинні приймати активну участь в обговоренні навчально 

матеріалу ознайомившись з ним напередодні (навчальний матеріал надається викладачем). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та 

підготовки практичних завдань в процесі заняття. Задля зручності, дозволяється 

використання ноутбуків та інших електронних пристроїв під час навчання в  аудиторіях 

(за взаємною згодою всіх учасників освітнього процесу). 

8.4. За порушення академічної доброчесності студенти будуть притягнені до  

академічної відповідальності у відповідності до положення про дотримання академічної 

доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та 

здобувачами вищої освіти ЖНАЕУ (ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність, 

запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ від 27.12.2017 р. №000. (Електронний 

ресурс. 

Точка доступу:http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompania/Polozhenni

a_pro_academichnu_dobrochesnist.pdf). 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Під час навчання відбувається мультимедійне супроводження за допомогою 

проектора лекційних та практичних занять на основі ПЗ «Microsoft Power Point». 

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна (базова): 

1. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: Навч. та науково-практич. посіб. 

— К.: Знання-Прес, 2012. — 332 с. 

2. Бглявський Г. О. Основи екології: теорія та практика: Навч. посіб./ Г. О. 

Білявський, Л. І. Бутченко. — К: Лібра, 2006. — 368 с. 

3. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи: Навч. посіб./ С. О. 

Аностолюк, В. С. Джигирей, А. С. Аностолюк та ін. — К.: Знання, 2006. -215 с. 

4. Васюта О. А. Проблеми екологічної стратегії України в контексті 

глобального розвитку: Монографія. — Тернопіль: Гал-Друк, 2001.-600 с. 



5. Державна політика в соціогуманітарній сфері: підручник / [авт. кол.: В.А. 

Скуратівський, В. П. Трощинський, П. К. Ситник та ін.]; за заг. ред. В. А. Скуратівського, 

В. П. Трощинського. - К. : НАДУ, 2010. - 284 с. 

6. Екологічна модернізація в системі природно-техногенної та екологічної 

безпеки / [М.А. Хвесик, А.В. Степаненко, Г.О. Обиход та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф., 

акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: Державна установа «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2016.– 

455 с. 

7. Екологічне право України: Підручник / А. П. Гетьман, М. В. Шульга, В.К. 

Попов; За ред. Гетьман А. П. — Х.: Право, 2006. — 382 с. 

8. Екологічне управління: Підручник / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г.О. 

Білявський та ін. — К.: Либідь, 2004. — 432 с. 

9. Екологічний менеджмент: Навч. посіб./ За ред. В. Ф. Семенова, О. Л. 

Михайлюка — К.: Знання, 2006. — 366 с. 

10. Законодавство України про екологію / О. А. Роїна — 3-тє вид., пе-реробл. і 

ДОНОВ. - К.: КНТ, 2007. - 472 с. 

11. Іванюта С. П. Екологічна та природно-техногенна безпека України: 

регіональний вимір загроз і ризиків : монографія / С. П. Іванюта, А. Б. Качинський. – К. : 

НІСД, 2012. – 308 с. 

12. Куценко В. І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку / В. І. Куценко, 

В. П. Удовиченко. - Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2011. - 656 с.7.  

13.  Про екологічну експертизу / Закон України № 2245–14 від 26.04.2014 URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/45/95−14 

14. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 

період до 2030 року / Закон України 2697-VIII від 28.02.2019. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text 

15.  Про охорону навколишнього природного середовища / Закон України № 

2245–14, від 26.04.2014 URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 

16. Скуратівський В. А. Соціальна політика : навч. посіб. / В. А. Скуратівський, 

О. М. Палій, Е. М. Лібанова. - К. : Вид-воУАДУ, 2003. - 365 с 

17. Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля: Навч. посіб./ С. М. 

Сухарев, С. Ю. Чупдак, О. Ю. Сухарева. — К.: ЦНЛ, 2006. — 394 с. 

18. Цимбалюк І. Психологія управління: Навч. посіб. — К.: Професіонал, 2008. - 

624 с. 

 

Допоміжна 

1. Акімова Л. М. Теоретичні основи державного управління розвитком 

національної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2015. URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z =1210. 

2. Амджадін Л. Соціальна складова сучасної екологічної політики: екологічно 

відповідальний бізнес // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2014. — № 1.- С.63-72. 

3. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та 

розвитку. К., Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2009, 864 с. 

4. Декларація про державний суверенітет України // Відом. Верхов. РадиУРСР. 

- 1996. - С. 2. 

5. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. 

Сурмін,В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. 

Трощинського, Ю. П. Сурміна. - К. : НАДУ, 2010. - 820 с.5. 

6. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України : 

постанова Верхов. Ради України від 16 січ. 1997 р. No 397 // Відом. Верхов. Ради України. 

- 1997. - № 10. 





ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

Силабус дисципліни 

“Фахова іноземна мова (рівень В2)” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра іноземних мов 

Освітній ступінь – другий (магістерський) 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність: 281 Публічне управління та 

адміністрування 

Освітньо-професійна програма: Публічне управління та 

адміністрування 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки – 1, семестр – 2  

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки:  загальний 

Мова викладання: англійська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 
Мосейчук Олександр Михайлович,  

Сіваєва Ольга Сергіївна 

Профайл викладача (-ів) 
URL: http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-

menedzhmentu/m-about-im/m-sklad-im  

Контактна інформація 
Тел. 067-39-19-204, e-mail: moseichuk@ukr.net 

Тел. 097-44-44-928, e-mail: olgasivaeva1987@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle 
http://185.25.118.66/course/view.php?id=2321  

http://185.25.118.66/course/view.php?id=1921 

Консультації Консультація через Viber, електронну пошту. 
 

3. Анотація до дисципліни 
Сучасні вимоги до підготовки магістра потребують від нього перш за все бути 

плідним учасником міжкультурної комунікації і мати необхідні навички та вміння 

професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, бути 

спроможними оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Все це 

підвищує попит на кваліфікованих випускників (фахівців), які вільно володіють 

іноземною мовою, та обумовлює необхідність вивчення курсу «Фахова іноземна мова 

(рівень В2)». 

Дисципліна спрямована на здобуття студентами знань, умінь та навичок, а також 

розвиток комунікативних компетентностей (лінгвістичної, соціолінгвістичної та 

прагматичної) у фахівців для забезпечення їхнього ефективного  спілкування  у  діловому  

оточенні  при  встановленні та розвитку ділових контактів, які забезпечать можливість 

працевлаштування та подальшого навчання. 
 

mailto:moseichuk@ukr.net
http://185.25.118.66/course/view.php?id=2321


4. Мета та цілі дисципліни 
Мета навчальної дисципліни – підготовка кваліфікованих фахівців у галузі 

публічного управління та адміністрування; формування необхідної комунікативної 

спроможності в сфері професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій 

формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в обсязі тематики, що 

обумовлена професійними проблемами; оволодіння новітньою фаховою інформацією 

через іноземні джерела. 

Ціль дисципліни – підготовка фахівців, здатних використовувати набуті 

компетентності в межах професійної діяльності. 

 

Компетентності 

ЗК06. Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.. 

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері 

публічного управління та адміністрування. 

 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції - - 

Практичні  44 12 

Самостійна робота 76 108 

 

 

5.2. Формат дисципліни 
Для студентів очної форми навчання формат проведення дисципліни очний, а для 

студентів заочної форми навчання – поєднання очного та дистанційного форматів 

викладання дисципліни. 

Форми роботи: презентації, дискусії, «мозковий штурм», конкурси з практичними 

завданнями та їх подальше обговорення, підготовка проектів. 

Групові форми роботи передбачають тренування в парах без змін або зі зміною 

партнерів та в малих групах від трьох до п’яти учасників. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. (М1). 

Змістовий модуль 1.  

1. Т1 Отримання роботи. 12 12 

2. Т2 Мистецтво інтерв’ю.  14 14 

3. Т3 Наймання нових працівників. 12 12 



4. Т4 Кар’єрний ріст.  12 12 

5. Модульна контрольна робота № 1. 10 10 

Разом за модуль 1: 60 60 

Модуль 2. (М2). 

Змістовий модуль 2. 

7. Т5 Розірвання контракту. 14 14 

8. Т6 Планування. 14 14 

9. Т7 Зустрічі. 12 12 

10. Т8 Порядок денний місячного огляду. 12 12 

11. Модульна контрольна робота № 2. 10 10 

Разом за модуль 2: 60 60 

Разом: 120 120 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система 

оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 60/40 

Підсумковий 

контроль результатів 

навчання 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на 

підставі проведення заліку за програмою навчальної 

дисципліни. Залікові завдання дозволяють перевірити 

розуміння здобувачем програмного матеріалу в цілому, 

логіки та взаємозв’язків між окремими розділами. 

Запропоновані питання теоретичного та практичного 

спрямування передбачають вирішення професійно-

педагогічних завдань й дозволяють діагностувати рівень 

підготовки здобувача та рівень його компетентностей з 

навчальної дисципліни. Підсумкові бали за залік (округлені 

до цілого числа.) складаються із суми балів  відповідей на 

питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих на 

заліку, дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума 

балів, отриманих під час заліку, та балів, отриманих під час 

поточного контролю. При цьому враховується вага кожної 

активності здобувача. Контроль знань та вмінь здобувача 

вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-трансферною 

системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента 

із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання 

начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 

балів, та рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Здобувач вищої освіти не може бути допущений до 

складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за 

результатами перевірки успішності під час поточного 

контролю впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 

Здобувача слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової перевірки 

успішності, дорівнює 36-60 балам.  

Критерії оцінювання Сума балів за 100 бальною шкалою: 90-100 балів, оцінка в 



ECTS – A, значення оцінки  ECTS – «відмінно», рівень 

компетентності – високий (творчий), оцінка за 

національною шкалою – «відмінно». Здобувач виявляє 

особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, 

без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті знання та вміння 

для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває 

власні обдарування і нахили.  

 Сума балів за 100 бальною шкалою: 82-89 балів, оцінка в 

ECTS – В, значення оцінки  ECTS – «дуже добре», рівень 

компетентності – достатній (конструктивно-

варіативний). Оцінка за національною шкалою – «добре». 

Здобувач вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 

застосовує його на практиці,  вільно розв’язує вправи і 

задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 

допущені помилки, кількість яких незначна. 

Сума балів за 100 бальною шкалою: 75-81 бал, оцінка в ECTS 

– С, значення оцінки  ECTS – «добре», рівень 

компетентності – достатній (конструктивно-

варіативний). Оцінка за національною шкалою – «добре». 

Здобувач вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача, в цілому 

самостійно застосовати власну діяльність, виправляти 

помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок.  

Сума балів за 100 бальною шкалою: 64-74 бали, оцінка в 

ECTS – D, значення оцінки  ECTS – «задовільно», рівень 

компетентності – середній (репродуктивний). Оцінка за 

національною шкалою – «задовільно».  Здобувач відтворює 

значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і 

розуміння основних Положень, за допомогою викладача 

може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, 

серед яких є значна кількість суттєвих. 

Сума балів за 100 бальною шкалою: 60-63 бали, оцінка в 

ECTS – Е, значення оцінки  ECTS – «достатньо», рівень 

компетентності – середній (репродуктивний). Оцінка за 

національною шкалою – «задовільно».  Здобувач володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, 

значну частину його відтворює на репродуктивному рівні. 

Сума балів за 100 бальною шкалою: 35-59 балів, оцінка в 

ECTS – FX, значення оцінки  ECTS – «незадовільно з 

можливістю повторного складання семестрового 

контролю», рівень компетентності – низький (рецептивно-

продуктивний). Оцінка за національною шкалою – 

«незадовільно».  Здобувач володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу.  

Сума балів за 100 бальною шкалою: 1-34 бали, оцінка в ECTS 

– F, значення оцінки  ECTS – «незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням  залікового кредиту», рівень 

компетентності – низький (рецептивно-продуктивний). 



Оцінка за національною шкалою – «незадовільно». Здобувач 

володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і 

відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.  

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що 

здобувач має певні знання, передбачені у програмі 

навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, 

що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально 

допустимий. З використанням основних теоретичних 

положень здобувач пояснює правила вирішення практичних 

завдань дисципліни; виконання практичних /індивідуальних 

завдань значно формалізовано (є відповідність алгоритму, 

але відсутнє глибоке розуміння роботи). Максимальна 

кількість балів становить 60. Мінімальна кількість набраних 

балів складає 60 % від максимальної кількості, отриманої під 

час вивчення дисципліни – 36 балів. 

 

Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного й підсумкового 

контролю 

II семестр 

Форма підсумкового 
контролю 

Види навчальної діяльності 
студента 

Максимальна 
кількість балів 

Передбачений 
підсумковий контроль – 

залік 

1. Аудиторна та самостійна 
навчальна робота студента 

 
2. Залік 

60 
 

 
40 

 

6. Результати навчання 
Шифр Результат навчання 

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. 

РН09 Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми 

публічного управління та результати досліджень. 

РН10 Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та 

презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності. 

 

7. Пререквізити 
Студент повинен знати: 

базові граматичні структури, необхідні для вираження відповідних функцій та ідей; 

правила синтаксису англійської мови, необхідні для розуміння та продукування 

текстів фахового спрямування; 

базовий словниковий склад, необхідний у сфері публічного управління та 

адміністрування. 

Студент повинен вміти: 

Мовленнєві вміння 

Аудіювання 

Розуміти основні ідеї та визначати важливу інформацію у дискусіях, офіційних 

розмовах, бесідах і т.д. на теми, пов’язані з навчанням, веденням бізнесу; 



розуміти інформаційні оголошення та повідомлення в академічному та діловому 

оточенні (на конференціях, виставках, ярмарках); 

розуміти різні стилі спілкування (з друзями, незнайомцями, колегами, 

роботодавцями / підлеглими, людьми різного віку та соціального статусу) та спілкування з 

різними намірами. 

Говоріння: монологічне мовлення 

Стисло презентувати підготовлену інформацію з питань  публічного управління та 

адміністрування; 

коментувати інформацію, подану на засобах наочності (графіки, схеми, таблиці, 

діаграми тощо). 

Говоріння: діалогічне мовлення 

Реагувати відповідним чином на основні ідеї презентації, тематично пов’язаної зі 

сферою майбутньої професійної діяльності; 

брати участь у неофіційній бесіді на знайомі теми; 

адекватно реагувати на позицію та точку зору співрозмовника, ввічливо 

висловлювати свою думку. 

Читання 

Розуміти основні ідеї нескладних автентичних текстів з тематики публічного 

управління та адміністрування з підручників, газет, журналів, інтернет-ресурсів, 

користуючись словником;  

визначати основні аспекти позиції та точки зору автора в автентичних текстах, 

пов’язаних зі сферою публічного управління та адміністрування; 

розуміти ділову кореспонденцію (наприклад, листи, факси, електронну пошту та 

ін.). 

Письмо 

Писати короткі тексти різної спрямованості, пов’язані з майбутньою професійною 

сферою; 

писати ділові та професійні листи і документи іноземною мовою, демонструючи 

міжкультурне розуміння та попередні знання у професійному контексті; 

писати іноземною мовою анотацію (резюме) тексту / статті. 

 

8. Політики дисципліни 
Політика дисципліни спирається на: 1) Закон України «Про вищу освіту», 2) 

концепцію освітньої діяльності, окреслену Статутом ЖНАЕУ (ПНУ), зокрема йдеться про 

впровадження дистанційних технологій в освітній процес, створення умов для здобуття 

якісної освіти осіб з інвалідністю; впровадження системи заходів, спрямованих на 

підвищення об’єктивності оцінювання в університеті, використання інформаційно-

комунікативних технологій в оцінюванні; 3) Положення про академічну доброчесність, 

запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ (ПНУ), зокрема йдеться про заходи щодо 

інформування наукових,  науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і 

здобувачів вищої освіти, здобувачів наукового ступеня, аспірантів, докторантів про 

необхідність дотримання норм цитування. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Практичне заняття – це форма навчального заняття, яке спрямоване на формування 

вмінь та навичок виконання певних видів фахової практичної роботи. У межах навчальної 
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