
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:  

073 – «МЕНЕДЖМЕНТ» ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»; 

281 – «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ  

«МУНІЦИПАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» ТА «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 



Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної 

дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів заочної форми навчання 

зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  «Публічне управління та 

адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний 

менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач        к. е. н., доц. Л. М. Сакун 

Рецензент  к. е. н., доц. Г. М. Дорожкіна 

 

 

Кафедра менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою  Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол №____ від “_____” __________ 2018 р. 

Голова методичної ради__________ проф. В. В. Костін 

 



 3 

ЗМІСТ  

 

Вступ ...........................................................................................................................4 

1 Рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи…………...6 

2 Перелік тем контрольних робіт …………….........................................................8 

Тема 1 Предмет і методологічна основа публічного адміністрування …..………8 

Тема 2 Основні теорії управління суспільством ..................................................8 

Тема 3 Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної сфер …8 

Тема 4 Громадянське суспільство як суб’єкт формування завдань публічного 

адміністрування ………..……………………………..............................................8 

Тема 5 Публічне адміністрування та влада …………………………………………9 

Тема 6 Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада......................9 

Тема 7 Закони та принципи публічного адміністрування…………………………..9 

Тема 8 Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання 

управлінських рішень ……………………………………………………………….10 

Тема № 9 Цінності та «дерево цілей» публічного адміністрування....................10 

Тема 10 Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування …....10 

Тема 11 Бюрократія в системі публічного адміністрування……………………...10 

Тема 12 Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування ……...11 

Тема 13 Результативність і ефективність публічного адміністрування ….....…..11 

Тема 14 Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері …........11 

Тема 15 Публічне адміністрування і економіка…………………………………...11 

Тема 16 Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері 

економіки………………………………………………………………………….….12 

Тема 17 Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних 

об’єднаннях…………………………………………………………...………………12 

Тема 18 Відповідальність у публічному адмініструванні………………………….12 

3 Питання до іспиту.………………………………………………………………....13 

4 Критерії оцінювання знань студентів  ..…………………………..………………17 

Список літератури.....................................................................................................18 

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи ……...…23 



 4 

ВСТУП  

 

Курс «Публічне адміністрування» для студентів спеціальностей: 073 – 

«Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій 

і адміністрування»; 281  «Публічне управління та адміністрування» за 

освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-

адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» є нормативною навчальною 

дисципліною, яка забезпечує формування умінь, передбачених освітньо-

кваліфікаційною характеристикою.  

Навчальна дисципліна вивчається на основі базової загальноекономічної 

та правової підготовки студентів, вивчення курсів «Менеджмент і 

адміністрування», «Державне та регіональне управління», «Адміністративне 

право». Предметом вивчення навчальної дисципліни «Публічне 

адміністрування» є процес досягнення національних цілей та інтересів шляхом 

організації діяльності суб'єктів публічної сфери, у тому числі законодавчих, 

виконавчих і судових органів та органів місцевого самоврядування. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» є 

оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та 

набуття практичних eмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, 

методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери; 

набуття вмінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій 

та реалізації повноважень керівника суб'єкта публічного адміністрування, у 

тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування. 

Завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання курсу, є: 

- узагальнення теоретичних засад у сфері публічного адміністрування, 

розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції; 

- визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного 

адміністрування в розвитку суспільства; 

- опанування основ методології, технологій та процедур публічного 

адміністрування об'єктів публічної сфери; 



 5 

- набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення 

результативної та ефективної діяльності суб'єктів публічної сфери. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

– предметну сферу і методологічну основу публічного адміністрування; 

– перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування; 

– технології та процедури формування цілей публічного 

адміністрування; 

– закони, принципи та механізми публічного адміністрування; 

– органи, методи та стилі публічного адміністрування; 

– основні засади публічного адміністрування в соціальній та 

економічній сферах; 

– особливості публічного адміністрування в добровільних об’єднаннях; 

– особливості відповідальності суб’єктів публічного адміністрування за 

правопорушення у цій сфері. 

уміти: 

– підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), 

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

застосовуючи методики визначення певних показників; 

– визначати технологію управління суб’єктом публічної сфери, що є 

раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що 

використовуються, з урахуванням особливостей цього суб’єкта; 

– виробити процедури та основний зміст кожного етапу вироблення та 

впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, виконавців і 

вартості; 

– уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності 

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

функціональної та організаційної структури; 

– застосовувати критерії оцінювання результативності та ефективності 

публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Виконання письмової контрольної роботи є однією з форм самостійної 

роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період. 

З навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» робочим планом 

підготовки для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 073 – 

«Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій 

і адміністрування»; 281  «Публічне управління та адміністрування» за 

освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-

адміністрування» освітнього ступеня «Магістр»  передбачено виконання у 9 

семестрі письмової домашньої контрольної роботи. 

Контрольні завдання складені відповідно до вимог робочої програми 

навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» з урахуванням модульного 

принципу організації навчального процесу і рейтингового оцінювання знань 

студентів по кожному із залікових модулів. 

Завдання до контрольної роботи містять питання теоретичного характеру 

(для перевірки засвоєння програмного матеріалу) і практичні завдання (для 

перевірки умінь студентів застосовувати отримані знання при вирішенні 

практичних завдань). 

Самостійно виконана контрольна робота повинна відповідати варіанту, 

встановленому за останньою цифрою  реєстраційного номера залікової книжки 

студента. У контрольній роботі необхідно розкрити основний зміст 

теоретичних питань як з використанням літератури, що рекомендується, так і 

прикладів на підставі фактичного матеріалу або даних конкретних установ, 

організацій, підприємств (за визначеним варіантом).  

Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою. 

Студент самостійно формує, здійснює пошук, підбір та огляд 

літературних джерел за тематикою курсу. Кількість літературних джерел – 

мінімум 7. 
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Виконання практичного завдання носить аналітичний, дослідницький 

характер у вигляді аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій 

(журналів, збірників статей тощо), або  пошуку, підбору та огляду літературних 

джерел за заданою тематикою дослідницького характеру.  

Вимоги до підготовки та оформлення практичних завдань 

Студент самостійно обирає 2–4 публікації в періодичних або інтернет 

виданнях, що відповідають тематиці завдання.  

Робота повинна бути акуратно виконана. Приблизний обсяг роботи  – 15–

20 сторінок. Напис на титульній сторінці повинен містити назву дисципліни із 

зазначенням назви роботи, курсу, шифру групи, особистого шифру студента, 

варіанта контрольного завдання, прізвища, ім’я та по батькові студента, згідно 

зі зразком титульної сторінки (додаток А). У кінці контрольної роботи 

необхідно навести список літератури. 

Викладення змісту контрольної роботи має здійснюватися послідовно, 

відповідно до складеного плану. Істотне значення має оформлення роботи. 

Вона повинна бути написана чітко, без скорочень (крім загальноприйнятих). 

Залежно від якості роботи, повноти викладення питань, правильного 

оформлення викладач може оцінити роботу, як позитивну або, за наявності 

певних недоліків, призначити години для співбесіди зі студентом. 

Студент, який своєчасно не здав і не захистив контрольну роботу, до 

іспиту не допускається. Виконана робота надсилається або здається на кафедру 

менеджменту (кімн. 5306,  корпус № 5, б-р. Пушкіна, 3, м. Кременчук, 39600), 

не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії. 

Захист контрольної роботи здійснюється за графіком, затвердженим 

деканатом. Під час захисту студент повинен показати знання положень, 

викладених у роботі. Робота вважається зарахованою, якщо вона відповідає 

наступним вимогам: 

– правильно розкриває запропонований план; 

– виявляє знання джерел та літератури за темою;  

– уміщує достовірний матеріал. 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Тема 1 Предмет і методологічна основа публічного адміністрування 

План 

1. Що вивчає курс «Публічне адміністрування»? 

2. Задачі й мета курсу «Публічне адміністрування». 

3. Взаємозв’язок курсу «Публічне адміністрування» з іншими дисциплінами. 

Література: [13, с. 5–25; 17, c. 13–18; 27, с. 21–29]. 

 

Тема 2 Основні теорії управління суспільством 

План 

1. Назвіть основні теорії та школи управління суспільством і країною. 

2. Визначте етапи історичного розвитку теорії та школи управління 

суспільством. 

3. Особливості закордонного досвіду управління державою і суспільством. 

4. Охарактеризуйте публічне управління в контексті неокласичної теорії. 

Література: [9, с. 15–32; 14, с. 6–11; 16, c. 39–46; 18, с. 131–144]. 

 

Тема 3 Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної 

сфер 

План 

1. Специфіка поведінки людей в економічній та політичній сферах. 

2. Дія ринкових принципів у політичній сфері. 

3. Взаємозв'язок публічної сфери і публічної політики. 

4. Публічне адміністрування та суспільство. 

Література: [9, с. 41–58; 12, с. 37–42;13, с. 50–63; 17, с. 32–41]. 

 

Тема 4 Громадянське суспільство як суб'єкт формування цілей 

публічного адміністрування 

План 

1. Назвіть основні характеристики громадянського суспільства. 
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2. Громадянське суспільство як сфера формування єдиного комплексу 

цінностей і відносин. 

3. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні. 

4. Охарактеризуйте організаційну структуру публічного органу. 

Література: [9, с. 60–71; 10, с. 196–205; 12, с. 45–64]. 

 

Тема 5 Публічне адміністрування та влада  

План 

1. Механізм взаємодії влади та публічного адміністрування. 

2. Взаємозв'язок і взаємозалежність політичної та економічної влади. 

3. Сучасний досвід організації публічної влади у зарубіжних країнах. 

4. Конституційні засади співвідношення законодавчої та виконавчої гілок 

державної влади в Україні. 

Література: [9, с. 72–90; 12, с. 65–78; 13, с. 37–56]. 

 

Тема 6 Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада 

План 

1. Поняття муніципальної публічної влади і місцевого самоврядування. 

2. Основні чинники формування місцевого самоврядування. 

3. Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

4. Зміст, місце і значення регіонального управління у загальній системі 

державного управління. 

Література: [9, с. 92–113; 10, с. 196–205; 11, с. 37; 29, с. 175; 31, с. 1–14]. 

 

Тема 7 Закони та принципи публічного адміністрування  

План 

1. Загальний закон соціального управління – залежність управляючого 

впливу від стану системи та зовнішнього середовища. 

2. Закон централізації та децентралізації влади. 

3. Закон системності та саморозвитку системи публічного адміністрування. 

4. Принципи публічного адміністрування: системно-цільові, адаптивні, 

адміністративно-правові, системно-функціональні, системно-організаційні. 

Література: [9, с. 115–127; 17, с. 18–27; 21, с. 52–56]. 
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Тема 8 Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень  

План 

1. Управлінське рішення як наукова категорія. 

2. Публічно-управлінські трансформаційні процеси. 

3. Управлінські рішення в публічному адмініструванні. 

4. Суб'єкт, об'єкт та етапи прийняття рішень у публічному адмініструванні. 

Література: [9, с. 131–139; 17, с. 28–31; 21, с. 56–58]. 

 

Тема 9 Цінності та «дерево цілей» публічного адміністрування  

План 

1. Формування «дерева цілей». 

2. Інформаційно-комунікаційне забезпечення публічного адміністрування. 

3. Цінності та цілі суспільства і держави. 

Література: [9, с. 147–153; 13, с. 70–81; 39, с. 42–64]. 

 

Тема 10 Механізми, органи, методи та стилі публічного 

адміністрування 

План 

1. Проблеми вибору найкращої форми правління. 

2. Застосування демократичних методів публічного адміністрування. 

3. Апарат публічного адміністрування: термінологічна характеристика 

організації та діяльності. 

4. Складові адміністративних апаратів демократичних держав. 

Література: [9, с. 154–162; 12, с. 68–85; 13, с. 82–93; 20, с. 100–107]. 

 

Тема 11 Бюрократія в системі публічного адміністрування 

План 

1. Сучасні підходи в оцінюванні бюрократії. 

2. Охарактеризуйте публічну службу в Україні. 

3. Структурні особливості адміністративних апаратів держав. 

4. Сучасний досвід організації виконавчої влади у зарубіжних країнах. 

Література: [9, с. 163–170; 12, с. 88–91; 13, с. 95–108; 26, с. 116–129]. 
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Тема 12 Антикорупційна діяльність у сфері публічного 

адміністрування 

План 

1. Поняття корупції та корупційних дій. 

2. Чинники запобігання проявам корупції: політичний, організаційний, 

кадровий, нормативно-правовий, економічний, морально-психологічний. 

3. Проблеми європеїзації публічного адміністрування в Україні. 

4. Особливості та принципи державної служби як соціального інституту. 

Література: [9, с. 171–178; 12, с. 103–108; 13, с. 125–142; 20, с. 108–115]. 

 

Тема 13 Результативність та ефективність публічного адміністрування 

План 

1. Поняття результативності та ефективності публічного адміністрування. 

2. Критерії та чинники результативності та ефективності публічного 

адміністрування. 

3. Контрактна система та неокорпоративізм. 

Література: [9, с. 180–185; 12, с. 116–123; 13, с. 156–162; 18, с. 131–135]. 

 

Тема 14 Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері  

План 

1. Теорія соціальних мереж та можливості її застосування у публічному 

адмініструванні. 

2. Публічне адміністрування галузі охорони здоров’я. 

3. Публічне адміністрування сфери науки, освіти та культури. 

4. Публічне адміністрування сфери фізичної культури, спорту та туризму. 

Література: [9, с. 190–197; 12, с. 135–143; 13, с. 207–222]. 

 

Тема 15 Публічне адміністрування та економіка 

План 

1. Основні характеристики сучасної економічної системи. 

2. Публічне адміністрування промисловості та фінансів; підприємницької 

діяльності. 
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3. Проблеми становлення електронного уряду й електронного врядування в 

Україні. 

Література: [9, с. 200–207; 12, с. 145–156; 13, с. 225–234]. 

 

Тема 16 Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері 

економіки 

План 

1. Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької діяльності. 

2. Механізми взаємодії суспільства та економіки. 

3. Функції публічного адміністрування у сфері економіки. 

4. Нормативно-правове забезпечення конкурентного середовища. 

Література: [9, с. 208–215; 12, с. 157–166; 13, с. 235–247]. 

 

Тема 17 Корпоративна влада та публічне адміністрування в 

добровільних об'єднаннях  

План 

1. Управління в суспільно-господарських об'єднаннях. 

2. Публічне адміністрування в добровільних об'єднаннях. 

3. Співпраця органів державної влади з неурядовими організаціями. 

Література: [12, с. 208–216; 13, с. 255–263; 27, с. 276–284]. 

 

Тема 18 Відповідальність у публічному адмініструванні 

План 

1. Правопорушення та відповідальність. 

2. Контроль з боку центральних органів виконавчої влади. 

3. Контрольно-наглядові повноваження державних інспекцій. 

4. Адміністративно-правові режими. 

Література: [20, с. 277–280; 23, с. 116–144; 47, с. 143–158]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування.  

2. Основні теорії управління суспільством.  

3. Публічне адміністрування як системне явище. 

4. Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його 

еволюція. 

5. Основні теорії та школи управління суспільством і країною другої 

половини XX століття. 

6. Чинники впливу на публічне адміністрування. 

7. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної сфер.  

8. Атрибутивні та функціональні особливості публічної сфери в Україні. 

9. Функції публічної сфери. 

10. Теорії та школи управління суспільством і державою. 

11. Соціальна сфера: публічне адміністрування та людина; публічне 

адміністрування та колектив; публічне адміністрування та суспільство. 

12. Громадянське суспільство як суб'єкт формування цілей публічного 

адміністрування.  

13. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні. 

14. Публічне управління в контексті неокласичної теорії. 

15. Публічне адміністрування та влада.  

16. Механізм взаємодії влади та публічного адміністрування. 

17. Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада.  

18. Закони та принципи публічного адміністрування.  

19. Загальносистемні методологічні принципи публічного адміністрування. 

20. Дія ринкових принципів у політичній сфері. 

21. Взаємозв'язок і взаємозалежність політичної та економічної влади. 

Лобізм. 

22. Публічна сфера і публічна політика. 
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23. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень. 

24. Публічно-управлінські трансформаційні процеси. 

25. Нові моделі публічного адміністрування. 

26. Цінності та «дерево цілей» публічного адміністрування. Цінності та 

цілі суспільства і держави.  

27. Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування.  

28. Бюрократія в системі публічного адміністрування.  

29. Теорія бюрократії М.Вебера. Сучасні підходи в оцінюванні бюрократії. 

30. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування. 

31. Результативність та ефективність публічного адміністрування. 

32. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері.  

33. Публічне адміністрування та економіка.  

34. Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері економіки.  

35. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних 

об'єднаннях.  

36. Відповідальність у публічному адмініструванні.  

37. Публічне адміністрування – системне суспільне явище. 

38. Інституційні зміни як рушійна сила розвитку наукової парадигми 

публічного адміністрування. 

39. Публічне адміністрування як галузь професійної діяльності, 

академічної підготовки, наукових досліджень. 

40. Системні характеристики публічного адміністрування. 

41. Особливості застосування системного підходу, теорії соціальної 

самоорганізації у публічному адмініструванні. 

42. Професійна підготовка державно-управлінських кадрів у контексті 

сучасних тенденцій. 

43. Теорія соціальних мереж та можливості її застосування у публічному 

адмініструванні. 
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44. Труднощі та перспективи здійснення адміністративної реформи в 

Україні. 

45. Концептуальні засади розроблення державної політики: світовий досвід 

та вітчизняна практика. 

46. Функції та організаційна структура публічного адміністрування. 

47. Правове регулювання державно-управлінських явищ. 

48. Контроль у державному управлінні та основні методи оцінки 

ефективності публічного адміністрування. 

49. Система органів виконавчої влади в Україні. 

50. Система органів публічної влади. 

51. Класифікація органів публічної влади. 

52. Місцеве самоврядування та його особлива роль у публічному 

адмініструванні. 

53. Місцеві державні адміністрації в системі публічного адміністрування. 

54. Інститути безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні. 

55. Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

56. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування. 

57. Реформування структури публічного адміністрування в Україні. 

58. Внутрішня структура органів публічного адміністрування. 

59. Механізм публічного адміністрування.   

60. Інформаційне забезпечення публічного адміністрування. 

61. Зв’язки з громадськістю як комунікативна складова гармонізації 

відносин держави та особи. 

62. Проблеми становлення електронного уряду в Україні. 

63. Проблеми європеїзації публічного адміністрування в Україні. 

64. Публічна служба, її ознаки та основні принципи.  

65. Публічне адміністрування сфери економіки. 

66. Публічне адміністрування сфери промисловості та фінансів; 

підприємницької діяльності. 

67. Публічне адміністрування галузі охорони здоров’я. 
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68. Публічне адміністрування сфери науки, освіти та культури. 

69. Публічне адміністрування сфери фізичної культури, спорту та туризму. 

70. Публічне адміністрування сфери юстиції, оборони і безпеки України. 

71. Публічне адміністрування галузі закордонних справ. 

72. Публічне адміністрування галузі внутрішніх справ. 

73. Особливості організації та функціонування системи органів виконавчої 

влади України. 

74. Апарат державного управління. 

75. Загальна характеристика публічної служби. 

76. Види публічної служби. 

77. Державна служба як різновид публічної служби. 

78. Зарубіжний досвід організації та функціонування державної служби. 

79. Співвідношення державної та публічної служби в країнах 

Європейського Союзу та в Україні. 

80. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування. 

81. Система виборів в Україні. 

82. Особливості самоврядування на регіональному рівні. 

83. Порівняльний аналіз конституційно-правового змісту поняття «місцеве 

самоврядування». 

84. Методи діяльності органів місцевого самоврядування. 

85. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування: правові й функціональні аспекти. 

86. Напрями вдосконалення системи публічної адміністрації. 

87. «Електронне врядування» в системі місцевого самоврядування. 

88. Рівні реалізації моделі електронного уряду: 

89. Етапи розвитку системи електронного уряду 

90. Предметна сфера публічного адміністрування. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

№ Вид робіт Максимальна 

кількість балів за 

семестр за умови 

100% виконання 

окремого виду робіт 

1 Лекції 8 

1.1 Відвідування, робота на лекції 6 

1.2 Конспект 2 

2 Поточний та підсумковий контроль  60 

2.1 Написання тестових робіт з поточного контролю 18 

2.2 Самостійні роботи, опитування, реферати 26 

2.3 Публікація наукової статті 5 

2.4 Публікація тез доповідей 1 

2.5 Виконання контрольної роботи 10 

3 Робота студентів на практичних заняттях 12 

3.1 Відвідування, наявність конспекту практичних 

занять 

3 

3.2 Підготовка до заняття (виконання завдань) 3 

3.3 Активність студента на практичних заняттях 6 

4 Екзамен 20 

 

Підсумки складання екзамену 

 

Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ECTS 

Екзамен Залік 

Відмінно 

зараховано 

90–100 А           відмінно 

Добре 
82–89 В           дуже добре 

74–81 С           добре 

Задовільно 
64–73 D           задовільно 

60–63 Е           достатньо 

незадовільно не зараховано 
35–59 FX        незадовільно  

1–34 F           неприйнятно  
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