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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показника Характеристика дисципліни 

Найменування дисципліни Взаємодія публічної влади з суспільством 

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Спеціалізація (якщо є)  

Освітня програма «Адміністративний менеджмент» 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

Статус дисципліни нормативна 

Курс навчання 2, 3 

Навчальний рік 2020/2021 

 

Номер(и) семестрів 

(триместрів):2 

 

Денна форма Заочна форма 

4 семестр 

(ІІ курс) 

5 

триместр  

(ІІ курс) 

6 

триместр  

(ІІ курс) 

7 триместр 

(ІІІ курс) 

(2020-2021 н.р.) (2020-2021 н.р.) (2021-2022 н.р.) 

Загальна кількість кредитів 

ЄКТС/годин 7 кред./210 год. 

2 кред./60 

год. 

3 кред./90 

год. 
2 кред./60 год. 

7 кред./210 год. 

Структура курсу: 

– лекції 

– семінарські заняття 

(практичні, лабораторні, 1ів 

групові) 

– годин самостійної роботи 

студентів 

 

Лек – 36 

Сем – 36 

 

 

С/р – 138 

   

Лек – 4 

Сем – 4 

 

 

С/р – 52 

Лек – 4 

Сем – 4 

 

 

С/р – 52 

Лек – 4 

Сем – 6 

 

 

С/р – 80 

Відсоток аудиторного 

навантаження  
34% 13% 11% 13% 

Мова викладання українська 

Форма проміжного контролю   

Форма підсумкового контролю залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни 
Значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів публічного управління та адміністрування: 

 

Реалізація освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» пов’язана з наданням їм комплексу знань та умінь, 

які містяться у нормативній навчальній дисципліні «Взаємодія публічної влади з 

суспільством». 

Зазначене завдання актуальне з декількох причин. 

По-перше, пізнання закономірностей суспільства та тенденцій його розвитку дає 

підгрунтя для розробки нових соціальних технологій, що використовуються в політиці, 

економіці, соціальній сфері. Теоретичні розробки та науково-практичні рекомендації 

виступають основою вироблення й реалізації суспільно ефективних стратегій розвитку на 

державному, галузевому і територіальному рівнях, формування дієвих механізмів публічного 

управління, прийняття важливих рішень в органах державної влади й органах місцевого 

самоврядування та удосконалення їх діяльності. 

По-друге, успішна організація та проведення наукових досліджень потребує володіння на 

високому рівні відповідним методологічним інструментарієм. Адекватне застосування 

наукових методів, методик та процедур, дотримання основних дослідницьких етапів та 

загальної технології наукової роботи є обов’язковими умовами отримання результатів, що 

мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Враховуючи це, дисципліна 

«Взаємодія публічної влади з суспільством» орієнтована на формування систематизованих 

знань щодо принципів, підходів та моделей взаємодії суспільства та влади, сформувати уміння і 

навички впровадження механізмів відповідної взаємодії у сучасних суспільних умовах.  

Мета дисципліни – дати майбутнім фахівцям систематизоване й емпірично 

аргументоване уявлення щодо теоретико-методологічних засад, еволюції, механізмів та 

технологій взаємодії суспільства та владиу контексті переходу до інформаційного суспільства, а 

також інформаційними процесами, які віддзеркалюють інтереси особистості, суспільства і 

держави.  

Завдання – надати систематизовані знання щодо принципів, підходів та моделей 

взаємодії публічної влади та суспільства, сформувати уміння і навички впровадження 

механізмів відповідної взаємодії у сучасних суспільних умовах 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

 поняття, основні форми, принципи взаємодії суспільства та влади;  

 методологічні основи та механізми суспільно-владної взаємодії;  

 нормативно-правову базу та організаційні засади взаємодії суспільства та влади;  

 основи підходи та напрями державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні, можливості залучення громадян до прийняття управлінських рішень;  

уміти:  

 аналізувати концепції, програми, політико-правові документи, моделі, факти, події, що 

визначають механізми взаємодії суспільства та влади;  

 здійснювати аналіз та систематизувати чинники впливу на характер взаємодії 

суспільства та влади;  

 організовувати владно-суспільні комунікації та здійснювати моніторинг ефективності 

комунікативної політики держави;  

 визначати шляхи і розробляти науково обґрунтовані управлінські рішення щодо 

удосконалення взаємодії суспільства та влади;  

 залучати інститути громадянського суспільства до вироблення та реалізації державної 

політики;  

 розробляти аналітичні документи, здійснювати експертизу проектів управлінських 

рішень у сфері суспільно-владної взаємодії;  

 надавати консультативну допомогу органам державної влади щодо вдосконалення 

механізму взаємодії суспільства та влади.  



Місце дисципліни. Навчальна дисципліна «Взаємодія публічної влади з суспільством» є 

складовою частиною циклу фундаментальної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».  

Форми вивчення дисципліни: 

лекція, семінарські заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійної роботи, 

контрольних заходів. Технічні засоби навчання використовуються під час проведення усіх 

форм занять згідно з рекомендаціями предметно-методичної комісії. 

У процесі вивчення дисципліни використовується кредитно-модульна технологія - 

студенти опановують матеріал за змістовим модулем. 

Під час проведення лекційних занять використовується проблемно-діяльнісний підхід, що 

сприяє глибокому засвоєнню знань і формуванню творчого професійного мислення у майбутніх 

фахівців. 

Семінарські заняття носять проблемно-пошуковий і практично-творчий характер, 

студенти опрацьовують теоретичні і практичні завдання, розвивають мислення, поглиблюють і 

розширюють знання, обґрунтовують власну точку зору, роблять прогнози та пропонують шляхи 

вирішення поставлених завдань.  

Виконуючи індивідуальні завдання, студенти, за допомогою викладача, розв’язують 

складні проблеми, уточнюють незрозумілі питання, обговорюють підходи практичного 

застосування отриманих знань під час професійної діяльності. 

Самостійна робота як форма організації навчального процесу, покликана забезпечити 

можливість студенту встановлювати зв’язки з громадськістю і публічними установами та 

використовувати комунікаційні технології для взаємодії між різними структурами, виконання 

практичних завдань з курсу. Самостійна робота студентів орієнтована на поглиблене вивчення 

окремих питань взаємодії публічної влади з суспільством, а також формування вмінь і навичок 

створювати сприятливий клімат у взаємодії державних установ та громадськості.  

Форми контролю – поточний, підсумковий семестровий контролі. Поточний контроль 

ґрунтується на системі оцінки успішності студентів і проводиться на семінарських заняттях: 

опитування, доповіді, контрольні роботи, тестування. Підсумковий контроль – залік, наприкінці 

навчального курсу. 

Очікувані результати навчання: 

 

Компетентності, які отримуються студентами після вивчення навчальної дисципліни: 

 

Інтегральні компетентності (ІК): 

Здатність розв’язувати складні задачі у сфері публічного управління та 

адміністрування або участь у проведені соціологічних наукових досліджень, що 

характеризуються інноваційними підходами до проблем, які виникають у суспільстві. 

 

Загальні компетентності (ЗК): 

 

ЗК2 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК3 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК7 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів діяльності) на національному рівні та рівні країн 

ЄС. 

ЗК12 Здатність працювати в команді. 

 

 

 



 

Фахові компетентності (ФК): 

 

ФК2 Здатність синтезувати управлінські рішення у сфері публічного адміністрування в 

умовах повної та неповної інформації. 

ФК5 Здатність до аналізування та оцінювання соціальних процесів, розгляду суспільних 

явищ в конкретних історичних умовах та здійснення професійної діяльності. 

ФК7 Вміння застосовувати інструменти менеджменту у сферах: державного і 

регіонального управління, соціального та політичного розвитку, публічних фінансів, 

комунікацій, конституційно-правових засад урядування, технологій управління людськими 

ресурсами, європейської співпраці. 

ФК12 Вміння розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження оптимальних 

форм і методів діяльності органів публічного адміністрування, враховуючи механізми розвитку 

громадянського суспільства. 

 

Програмні результати навчання (ПРН) 

 

ПРН 1 Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, 

соціальних, економічних засад розвитку суспільства. 

ПРН 2 Знати норми та правила професійного спілкування діловою українською мовою. 

ПРН 4 Знати структуру та особливості функціонування публічної сфери. 

ПРН 5 Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та 

адміністрування на національному рівні та рівні країн ЄС. 

ПРН 7 Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації 

управлінських та кадрових рішень. 

ПРН 10 Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і 

формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.  

ПРН 11 Уміти використовувати сучасні інформаційні технології, ресурси та бази даних. 

ПРН 18 Демонструвати навички обґрунтування власного твердження щодо дієвих 

способів, методів, публічного адміністрування в умовах неповної інформації на засадах 

академічної доброчесності.  

ПРН 19 Реалізовувати лідерські якості, проявляти здатність діяти соціально-

відповідально та громадсько-свідомо на робочому місці. 

ПРН 20 Вміти організовувати підготовку, презентації та поширення спеціалізованої 

інформації про діяльність публічної організації, використовуючи комунікаційні PR-технології.  

ПРН 25 Застосовувати навики до безпечної діяльності відповідно до майбутнього 

профілю роботи, захисту громадянина, галузевих норм і правил, інформації, а також 

необхідного рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях в 

умовах кіберзагроз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

Денна форма (ІІ курс) 

№ 

п/п 
 Лекції 

Практичні 

(семінарські, 

лабораторні, 

півгрупові) 

Самостійна 

робота 

4 семестр 
1 Тема 1. Взаємодія суспільства та влади: сутність і 

значення для суспільного розвитку. 
2 2 8 

2 Тема 2. Теоретико-методологічні засади 

інституційного розвитку громадянського 

суспільства. 

2 2 8 

3 Тема 3. Моделі взаємодії громадянського 

суспільства і держави. 
2 2 8 

4 Тема 4. Методологічні засади розвитку національної 

еліти в Україні. 
2 2 8 

5 Тема 5. Громадянське суспільство в контексті 

демократичного врядування в Україні. 
2 2 8 

6 Тема 6. Еволюція і сучасний стан відносин 

суспільства і влади. 
2 2 8 

7 Тема 7. Особливості взаємодії суспільства і влади в 

умовах інформаційного суспільства. 
2 2 8 

8 Тема 8. Громадський контроль за діяльністю 

владних інститутів. 
2 2 8 

9 Тема 9. Політика як соціальне явище. Політична 

влада. 
2 2 8 

10 Тема 10. Політична система суспільства.  2 2 8 

11 Тема 11. Влада як основний засіб публічного 

адміністрування та механізм їх взаємодії. 
2 2 8 

12 Тема 12. Структура влади. Ресурси влади. 2 2 8 

13 Тема 13. Система органів місцевого 

самоврядування.  
2 2 7 

14 Тема 14. Державна політика в соціально-

гуманітарній та культурній сферах. 
2 2 7 

15 Тема 15. Контроль в системах державного 

управління та місцевого самоврядування.  
2 2 7 

16 Тема 16. Сучасні методи і механізми взаємодії 

суспільства та влади.  
2 2 7 

17 Тема 17. Механізми взаємодії інститутів 

громадянського суспільства з органами публічного 

управління в Україні.  

2 2 7 

18 Тема 18. Громадянське суспільство та правова 

держава: стан та перспективи розвитку в умовах 

реформ. 

2 2 7 

 Всього за курсом 36 36 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочна форма (ІІ-ІІІ курс) 
 

№ 

п/п 
 Лекції 

Практичні 

(семінарські, 

лабораторні, 

півгрупові) 

Самостійна 

робота 

5 триместр (ІІ курс) 
1 Тема 1. Взаємодія суспільства та влади: сутність і 

значення для суспільного розвитку. 
2 2 9 

2 Тема 2. Теоретико-методологічні засади 

інституційного розвитку громадянського 

суспільства. 

2 2 9 

3 Тема 3. Моделі взаємодії громадянського 

суспільства і держави. 
 

 
9 

4 Тема 4. Методологічні засади розвитку 

національної еліти в Україні. 
 

 
9 

5 Тема 5. Громадянське суспільство в контексті 

демократичного врядування в Україні. 
 

 
8 

6 Тема 6. Еволюція і сучасний стан відносин 

суспільства і влади. 
 

 
8 

6 триместр (ІІ курс) 
7 Тема 7. Особливості взаємодії суспільства і влади 

в умовах інформаційного суспільства. 
2 2 13 

8 Тема 8. Громадський контроль за діяльністю 

владних інститутів. 
2 2 13 

9 Тема 9. Політика як соціальне явище. Політична 

влада. 
 2 13 

10 Тема 10. Політична система суспільства.    13 

11 Тема 11. Влада як основний засіб публічного 

адміністрування та механізм їх взаємодії. 
 

 
13 

12 Тема 12. Структура влади. Ресурси влади.   13 

7 триместр (ІІІ курс) 
13 Тема 13. Система органів місцевого 

самоврядування.  
2 2 9 

14 Тема 14. Державна політика в соціально-

гуманітарній та культурній сферах. 
2 2 9 

15 Тема 15. Контроль в системах державного 

управління та місцевого самоврядування.  
 

 
9 

16 Тема 16. Сучасні методи і механізми взаємодії 

суспільства та влади.  
 

 
9 

17 Тема 17. Механізми взаємодії інститутів 

громадянського суспільства з органами публічного 

управління в Україні.  

 

 

8 

18 Тема 18. Громадянське суспільство та правова 

держава: стан та перспективи розвитку в умовах 

реформ. 

 

 

8 

 Всього за курсом 12 14 184 

 

 

 

 

 

 

 



4.Зміст навчальної дисципліни 

4.1. План лекцій 

Денна форма (ІІ курс) 
№ Тема заняття / план 

4 семестр 
1 Тема 1. Взаємодія суспільства та влади: сутність і значення для суспільного розвитку. 

Уявлення про науку як сферу діяльності та систему знань, її суб’єктів з Урахуванням 

української специфіки;  

Методологічні основи та механізми суспільно-владної взаємодії;  

Поняття, основні форми, принципи взаємодії суспільства та влади. 

2 Тема 2. Теоретико-методологічні засади інституційного розвитку громадянського 

суспільства. 

Сутність громадянського суспільства та основні тенденції його розвитку  

Громадянське суспільство як основа демократичного ладу та необхідна складова 

розвитку суспільства. 

Суб'єкти громадянського суспільства: становлення та активність.  

Громадські організації: проблеми розвитку.  

Світові та європейські демократичні традиції розбудови громадянського суспільства. 

3 Тема 3. Моделі взаємодії громадянського суспільства і держави. 

Зв’язок між суспільством та державою у рамках концепцій громадянського суспільства.  

Моделі взаємодії громадянського суспільства та держави (ідеальна, модель конфлікту 

цінностей, модель домінування держави, модель корпоративної держави, модель 

домінування громадянського суспільства, модель інноваційного суспільства, модель 

інертного протистояння, модель держави системної кризи), їх характерні особливості.  

 

4 Тема 4. Методологічні засади розвитку національної еліти в Україні. 

Сутнісні характеристики еліти. 

Об’єктивні та суб’єктивні умови існування еліти.  

Структура і принципи діяльності еліти.  

Елітогенез в Україні. 

 

 

5 Тема 5. Громадянське суспільство в контексті демократичного врядування в Україні. 

Сутність та тенденції розвитку демократичного врядування в Україні. 

Громадські ініціативи в процесі вироблення та реалізації публічної політики. 

Сучасна інформаційна інфраструктура залучення громадян до управління суспільним 

розвитком. 

Вплив політичної системи на розвиток громадянського суспільства та органи державної 

влади. 

6 Тема 6. Еволюція і сучасний стан відносин суспільства і влади. 

Аналіз історичного розвитку взаємодії органів публічної влади з громадськістю в 

Україні.  

Сучасна структура відносин влади і суспільства в Україні. 

Горизонтальна та вертикальна взаємодія інститутів громадянського суспільства з 

органами державної влади та місцевого самоврядування.  

Діалогова комунікація - основа взаємодії влади та громадянського суспільства. 

7 Тема 7. Особливості взаємодії суспільства і влади в умовах інформаційного суспільства. 
Концептуальні підходи до інформаційного суспільства.  

Сутність поняття «інформаційна культура». 

Рівень інформаційної культури слухачів.  

Моделі інформаційної взаємодії суспільства і влади.  

Роль засобів масової комунікації у процесі взаємодії суспільства і влади.  

8 Тема 8. Громадський контроль за діяльністю владних інститутів. 

Поняття громадського контролю за діяльністю владних інститутів як різновиду 

контролю в публічному управлінні.  

Контроль як складова участі громадськості в публічному управлінні.  

Суб’єкти, об’єкти та принципи громадського контролю.  



Основні різновиди форм громадського контролю.  

Основні методи громадського контролю.  

Зарубіжний досвід практичного здійснення громадського контролю.  

9 Тема 9. Політика як соціальне явище. Політична влада. 

Структура, мета, завдання, засоби та функції політики. 

Сутність політичної влади.  

Ознаки та функції державної влади.  

Легітимність політичної влади та її різновиди.  

Теорія розподілу влади. 

10 Тема 10. Політична система суспільства.  
Поняття політичної системи, її типологія.  

Структура політичної системи, характеристика її елементів.  

Типологічні ознаки політичної системи України. 

11 Тема 11. Влада як основний засіб публічного адміністрування та механізм їх взаємодії. 

Влада як основний засіб публічного адміністрування, механізм їх взаємодії . 

Держава як суб'єкт політичної влади. Економічна влада  

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

12 Тема 12. Структура влади. Ресурси влади. 
Структура влади, поняття владних ресурсів (джерел).  

Основні класифікації владних ресурсів. 

13 Тема 13. Система органів місцевого самоврядування.  
Законодавство щодо органів місцевого самоврядування в системі державного 

управління.  

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні. П’ять необхідних кроків для проведення реформи. 

Загальна та виключна компетенції сільських, селищних, міських рад. Повноваження 

сільського, селищного, міського голови.  

Власні та делеговані повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських 

рад.  

Повноваження органів місцевого самоврядування у сферах розвитку суспільства. 

14 Тема 14. Державна політика в соціально-гуманітарній та культурній сферах. 
Державне управління у сфері освіти. Державна освітня політика України.  

Державне управління у сфері охорони здоров’я.  

Соціальна політика держави. 

Державне управління у сфері культури та туризму. 

15 Тема 15. Контроль в системах державного управління та місцевого самоврядування.  

Моніторинг як методика та інструмент.  

Основи аналізу державної політики.  

Система державного контролю в Україні.  

Громадський контроль.  

Діяльність Рахункової палати України. 

16 Тема 16. Сучасні методи і механізми взаємодії суспільства та влади.  

Забезпечення прозорості влади та її комунікацій із суспільством.  

Надання послуг громадянам органами державної влади та місцевого самоврядування.  

Участь громадськості у прийнятті рішень на державному та місцевому рівнях. 

Громадський контроль за діяльністю владних інститутів.  

Соціальне партнерство у вирішенні суспільних проблем.  

Сучасний стан і перспективи розвитку механізмів взаємодії суспільства та влади в 

Україні. 

17 Тема 17. Механізми взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами 

публічного управління в Україні. 
Теоретичні основи і організації діалогу суспільства й органів публічної влади. 

Соціальне партнерство органів публічної влади, органів місцевого самоврядування і 

громадського сектору.  

Формування діалогу між органами публічного управління, місцевого самоврядування і 

громадськістю.  



Упровадження інноваційних моделей співпраці громадськості з органами публічного 

управління. 

18 Тема 18.Громадянське суспільство та правова держава: стан та перспективи розвитку в 

умовах реформ. 

Розбудова громадянського суспільства: політико-правові засади. 

Громадянське суспільство в Україні: соціологічний аналіз. 

Соціальні відхилення у громадянському суспільстві та їх профілактика. 

 

Заочна форма (ІІ-ІІІ курс) 
№ Тема заняття / план 

5 триместр (ІІ курс) 
1 Тема 1. Взаємодія суспільства та влади: сутність і значення для суспільного розвитку. 

Уявлення про науку як сферу діяльності та систему знань, її суб’єктів з Урахуванням 

української специфіки;  

Методологічні основи та механізми суспільно-владної взаємодії;  

Поняття, основні форми, принципи взаємодії суспільства та влади. 

2 Тема 2. Теоретико-методологічні засади інституційного розвитку громадянського 

суспільства. 

Сутність громадянського суспільства та основні тенденції його розвитку  

Громадянське суспільство як основа демократичного ладу та необхідна складова 

розвитку суспільства. 

Суб'єкти громадянського суспільства: становлення та активність.  

Громадські організації: проблеми розвитку.  

Світові та європейські демократичні традиції розбудови громадянського суспільства. 

6 триместр (ІІ курс) 
3 Тема 7. Особливості взаємодії суспільства і влади в умовах інформаційного суспільства. 

Концептуальні підходи до інформаційного суспільства.  

Сутність поняття «інформаційна культура». 

Рівень інформаційної культури слухачів.  

Моделі інформаційної взаємодії суспільства і влади.  

Роль засобів масової комунікації у процесі взаємодії суспільства і влади.  

4 Тема 8. Громадський контроль за діяльністю владних інститутів. 

Поняття громадського контролю за діяльністю владних інститутів як різновиду 

контролю в публічному управлінні.  

Контроль як складова участі громадськості в публічному управлінні.  

Суб’єкти, об’єкти та принципи громадського контролю.  

Основні різновиди форм громадського контролю.  

Основні методи громадського контролю.  

Зарубіжний досвід практичного здійснення громадського контролю.  

7 триместр (ІІІ курс) 
5 Тема 13. Система органів місцевого самоврядування.  

Законодавство щодо органів місцевого самоврядування в системі державного 

управління.  

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні. П’ять необхідних кроків для проведення реформи. 

Загальна та виключна компетенції сільських, селищних, міських рад. Повноваження 

сільського, селищного, міського голови.  

Власні та делеговані повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських 

рад.  

Повноваження органів місцевого самоврядування у сферах розвитку суспільства. 

6 Тема 14. Державна політика в соціально-гуманітарній та культурній сферах. 

Державне управління у сфері освіти. Державна освітня політика України.  

Державне управління у сфері охорони здоров’я.  

Соціальна політика держави. 

Державне управління у сфері культури та туризму. 



4.2. План практичних (семінарських, лабораторних, півгрупових) занять 

Денна форма (ІІ курс) 
№ Тема заняття / план 

4 семестр 
1 Тема 1. Взаємодія суспільства та влади: сутність і значення для суспільного розвитку. 

Уявлення про науку як сферу діяльності та систему знань, її суб’єктів з Урахуванням 

української специфіки;  

Методологічні основи та механізми суспільно-владної взаємодії;  

Поняття, основні форми, принципи взаємодії суспільства та влади. 

2 Тема 2. Теоретико-методологічні засади інституційного розвитку громадянського 

суспільства. 

Сутність громадянського суспільства та основні тенденції його розвитку  

Громадянське суспільство як основа демократичного ладу та необхідна складова 

розвитку суспільства. 

Суб'єкти громадянського суспільства: становлення та активність.  

Громадські організації: проблеми розвитку.  

Світові та європейські демократичні традиції розбудови громадянського суспільства. 

3 Тема 3. Моделі взаємодії громадянського суспільства і держави. 

Зв’язок між суспільством та державою у рамках концепцій громадянського суспільства.  

Моделі взаємодії громадянського суспільства та держави (ідеальна, модель конфлікту 

цінностей, модель домінування держави, модель корпоративної держави, модель 

домінування громадянського суспільства, модель інноваційного суспільства, модель 

інертного протистояння, модель держави системної кризи), їх характерні особливості.  

 

4 Тема 4. Методологічні засади розвитку національної еліти в Україні. 

Сутнісні характеристики еліти. 

Об’єктивні та суб’єктивні умови існування еліти.  

Структура і принципи діяльності еліти.  

Елітогенез в Україні. 

 

 

5 Тема 5. Громадянське суспільство в контексті демократичного врядування в Україні. 

Сутність та тенденції розвитку демократичного врядування в Україні. 

Громадські ініціативи в процесі вироблення та реалізації публічної політики. 

Сучасна інформаційна інфраструктура залучення громадян до управління суспільним 

розвитком. 

Вплив політичної системи на розвиток громадянського суспільства та органи державної 

влади. 

6 Тема 6. Еволюція і сучасний стан відносин суспільства і влади. 
Аналіз історичного розвитку взаємодії органів публічної влади з громадськістю в 

Україні.  

Сучасна структура відносин влади і суспільства в Україні. 

Горизонтальна та вертикальна взаємодія інститутів громадянського суспільства з 

органами державної влади та місцевого самоврядування.  

Діалогова комунікація - основа взаємодії влади та громадянського суспільства. 

7 Тема 7. Особливості взаємодії суспільства і влади в умовах інформаційного суспільства. 

Концептуальні підходи до інформаційного суспільства.  

Сутність поняття «інформаційна культура». 

Рівень інформаційної культури слухачів.  

Моделі інформаційної взаємодії суспільства і влади.  

Роль засобів масової комунікації у процесі взаємодії суспільства і влади.  

8 Тема 8. Громадський контроль за діяльністю владних інститутів. 

Поняття громадського контролю за діяльністю владних інститутів як різновиду 

контролю в публічному управлінні.  

Контроль як складова участі громадськості в публічному управлінні.  

Суб’єкти, об’єкти та принципи громадського контролю.  

Основні різновиди форм громадського контролю.  



Основні методи громадського контролю.  

Зарубіжний досвід практичного здійснення громадського контролю.  

9 Тема 9. Політика як соціальне явище. Політична влада. 

Структура, мета, завдання, засоби та функції політики. 

Сутність політичної влади.  

Ознаки та функції державної влади.  

Легітимність політичної влади та її різновиди.  

Теорія розподілу влади. 

10 Тема 10. Політична система суспільства.  

Поняття політичної системи, її типологія.  

Структура політичної системи, характеристика її елементів.  

Типологічні ознаки політичної системи України. 

11 Тема 11. Влада як основний засіб публічного адміністрування та механізм їх взаємодії. 

Влада як основний засіб публічного адміністрування, механізм їх взаємодії . 

Держава як суб'єкт політичної влади. Економічна влада  

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

12 Тема 12. Структура влади. Ресурси влади. 

Структура влади, поняття владних ресурсів (джерел).  

Основні класифікації владних ресурсів. 

13 Тема 13. Система органів місцевого самоврядування.  

Законодавство щодо органів місцевого самоврядування в системі державного 

управління.  

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні. П’ять необхідних кроків для проведення реформи. 

Загальна та виключна компетенції сільських, селищних, міських рад. Повноваження 

сільського, селищного, міського голови.  

Власні та делеговані повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських 

рад.  

Повноваження органів місцевого самоврядування у сферах розвитку суспільства. 

14 Тема 14. Державна політика в соціально-гуманітарній та культурній сферах. 

Державне управління у сфері освіти. Державна освітня політика України.  

Державне управління у сфері охорони здоров’я.  

Соціальна політика держави. 

Державне управління у сфері культури та туризму. 

15 Тема 15. Контроль в системах державного управління та місцевого самоврядування.  
Моніторинг як методика та інструмент.  

Основи аналізу державної політики.  

Система державного контролю в Україні.  

Громадський контроль.  

Діяльність Рахункової палати України. 

16 Тема 16. Сучасні методи і механізми взаємодії суспільства та влади.  
Забезпечення прозорості влади та її комунікацій із суспільством.  

Надання послуг громадянам органами державної влади та місцевого самоврядування.  

Участь громадськості у прийнятті рішень на державному та місцевому рівнях. 

Громадський контроль за діяльністю владних інститутів.  

Соціальне партнерство у вирішенні суспільних проблем.  

Сучасний стан і перспективи розвитку механізмів взаємодії суспільства та влади в 

Україні. 

17 Тема 17. Механізми взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами 

публічного управління в Україні. 

Теоретичні основи і організації діалогу суспільства й органів публічної влади. 

Соціальне партнерство органів публічної влади, органів місцевого самоврядування і 

громадського сектору.  

Формування діалогу між органами публічного управління, місцевого самоврядування і 

громадськістю.  

Упровадження інноваційних моделей співпраці громадськості з органами публічного 



управління. 

18 Тема 18.Громадянське суспільство та правова держава: стан та перспективи розвитку в 

умовах реформ. 

Розбудова громадянського суспільства: політико-правові засади. 

Громадянське суспільство в Україні: соціологічний аналіз. 

Соціальні відхилення у громадянському суспільстві та їх профілактика. 

 

Заочна форма (ІІ-ІІІ курс) 
№ Тема заняття / план 

5 триместр (ІІ курс) 
1 Тема 1. Взаємодія суспільства та влади: сутність і значення для суспільного розвитку. 

Уявлення про науку як сферу діяльності та систему знань, її суб’єктів з Урахуванням 

української специфіки;  

Методологічні основи та механізми суспільно-владної взаємодії;  

Поняття, основні форми, принципи взаємодії суспільства та влади. 

2 Тема 2. Теоретико-методологічні засади інституційного розвитку громадянського 

суспільства. 

Сутність громадянського суспільства та основні тенденції його розвитку  

Громадянське суспільство як основа демократичного ладу та необхідна складова 

розвитку суспільства. 

Суб'єкти громадянського суспільства: становлення та активність.  

Громадські організації: проблеми розвитку.  

Світові та європейські демократичні традиції розбудови громадянського суспільства. 

6 триместр (ІІ курс) 
7 Тема 7. Особливості взаємодії суспільства і влади в умовах інформаційного суспільства. 

Концептуальні підходи до інформаційного суспільства.  

Сутність поняття «інформаційна культура». 

Рівень інформаційної культури слухачів.  

Моделі інформаційної взаємодії суспільства і влади.  

Роль засобів масової комунікації у процесі взаємодії суспільства і влади.  

8 Тема 8. Громадський контроль за діяльністю владних інститутів. 

Поняття громадського контролю за діяльністю владних інститутів як різновиду 

контролю в публічному управлінні.  

Контроль як складова участі громадськості в публічному управлінні.  

Суб’єкти, об’єкти та принципи громадського контролю.  

Основні різновиди форм громадського контролю.  

Основні методи громадського контролю.  

Зарубіжний досвід практичного здійснення громадського контролю.  

9 Тема 9. Політика як соціальне явище. Політична влада. 

Структура, мета, завдання, засоби та функції політики. 

Сутність політичної влади.  

Ознаки та функції державної влади.  

Легітимність політичної влади та її різновиди.  

Теорія розподілу влади. 

7 триместр (ІІІ курс) 
13 Тема 13. Система органів місцевого самоврядування.  

Законодавство щодо органів місцевого самоврядування в системі державного 

управління.  

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні. П’ять необхідних кроків для проведення реформи. 

Загальна та виключна компетенції сільських, селищних, міських рад. Повноваження 

сільського, селищного, міського голови.  

Власні та делеговані повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських 

рад.  

Повноваження органів місцевого самоврядування у сферах розвитку суспільства. 



14 Тема 14. Державна політика в соціально-гуманітарній та культурній сферах. 

Державне управління у сфері освіти. Державна освітня політика України.  

Державне управління у сфері охорони здоров’я.  

Соціальна політика держави. 

Державне управління у сфері культури та туризму. 

 

 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, під час проведення якого викладач 

організує дискусію з попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів.  

Завданнями семінарських занять є: 

 поглиблення теоретичних знань, отриманих на лекціях;  

 заохочення студентів до аналізу політичних подій, активної творчої роботи зі 

самостійного опрацювання рекомендованої літератури;  

 вироблення у студентів умінь використовувати теоретичні політичні знання в 

практичній діяльності, на основі історико-правових знань вміти прогнозувати події та явища у 

суспільно-політичному житті України;  

 стимулювання у студентів прагнення на основі знання політичних систем минулого та 

сучасності вдосконалювати політичну культуру, розуміти значення державних інститутів у 

житті суспільства;  

 формування навички самостійної роботи з першоджерелами і довідковою літературою; 

 формування навички діалогічного і критичного мислення. 

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами доповіді, їх 

виступи, активність у дискусії, вміння формувати і обґрунтовувати свою позицію тощо. 

Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал. Отримані 

студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової 

оцінки з даної навчальної дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Завдання для самостійної роботи 

Денна форма та заочна форма (ІІ-ІІІ курс): 
Спеціальність 281«Публічне управління та адміністрування»  

 

Вимоги до підготовки завдань курсу: 

Відповідь на семінарському занятті – це активна участь у обговоренні всіх питань, що 

виносяться на семінар, підкріплення доповіді цитатами та посиланнями на літературу. Вільне 

володіння матеріалом доповіді, що дозволяє задавати та відповідати на питання по темі. 

Контрольна робота - це необхідна складова частина самостійного опанування студентами 

курсу „Взаємодія публічної влади з суспільством”. Ця робота має бути результатом 

самостійного опрацювання рекомендованої літератури. 

Самостійна (творча) робота – це невелике за обсягом завдання, яке безпосередньо 

стосується теми поточного семінару і може виконуватися як під час його проведення, так і бути 

підготоване заздалегідь самостійно. 

 

ТЕМИ ДЛЯ ТВОРЧО-ПОШУКОВОЇ РОБОТИ 

1. Сутність та основні дефініції громадянського суспільства.  

2. Основні концепції та підходи до розуміння громадянського суспільства.  

3. Етапи становлення поняття та явища громадянського суспільства.  

4. Теоретичні та аналітичні моделі громадянського суспільства.  

5. Національні особливості громадянських суспільств.  

6. Вплив процесів трансформації на форму громадянських суспільств  

7. Структура, інститути та функції громадянського суспільства.  

8. Передумови формування та чинники, що визначають стан та рівні громадянського 

суспільства.  

9.Онтологія громадянського суспільства: аналітико-дискурсивні теорії взаємодії держави і 

громадянського суспільства.  

10. Епістемологічний вимір співвідношення громадянського суспільства і держави: 

емпіризм, критичний реалізм, ідеалізм, і конструктивізм  

11. Дві основні традиції розуміння громадянського суспільства: Л-традиція та М-традиція.  

12. Раціональний вибір, елітоцентричний та інституційний ракурси у поглядах на 

політичне суспільство і громадянське суспільство. 

13. Громадянське суспільство і політика: ліберальне та комунітаристське трактування 

проблеми.  

14. Принципи взаємодії громадянського суспільства і політичного суспільства.  

15. Громадянське суспільство і держава: особливості співвідношення.  

16. Громадянське суспільство і демократія: взаємодія та взаємовплив.  

17. Громадянське суспільство у контексті соціальних трансформацій.  

18. Роль громадянського суспільства у посткомуністичних демократичних перетвореннях.  

19. Соціальний капітал: поняття та передумови створення.  

20. Громадянське суспільство, соціальний капітал і політична участь  

21. Громадські рухи (ГР) та організації як інституційний вимір громадянського 

суспільства: категоріальний аспект.  

22. Особливості взаємодії ГР та держави у західних демократіях.  

23. Різновиди та класифікація ГР за сферами та принципами діяльності.  

24. Економічні основи діяльності ГР на заході.  

25. Роль ГР у залученні громадян до суспільної діяльності.  

26. ЗМІ і громадські організації у контексті розвитку та посилення громадянського 

суспільства.  

27. Громадянська сутність ЗМІ vs економічні та політичні основи діяльності медіа.  

28.Віртуальне громадянське суспільство: громадянське суспільство і інтернет 

(інтернетвидання, інтернет-форуми, соціальні мережі і їх можливості в реалізації принципів 

громадянського суспільства.  

29. Відображення принципів громадянського суспільства в інтелектуальній спадщині 

українських мислителів кінця XIX - поч. XX ст.  

30. Громадянське суспільство у Галичині на початку XX ст.  



31. (Псевдо-) Громадянське суспільство у радянські Україні.  

32. Дисидентський рух як вияв паростків громадянського суспільства в Україні у 

радянський період.  

33. Роль організацій громадянського суспільства у процесах державотворення та 

демократизації в Україні наприкінці 80-х-початку 90-х років.  

34. Інституалізація громадянського суспільства в Україні в період незалежності (динаміка 

росту чисельності, сфери та принципи діяльності ГР).  

35. Правові основи діяльності ГР в сучасній Україні: проблеми та перспективи.  

36. Вплив громадських організацій на політичні процеси у незалежній Україні: способи, 

механізми та ефекти.  

37. Помаранчева революція як вияв громадянського суспільства.  

38. Виборчі процеси в Україні і роль у них організацій громадянського суспільства.  

39. Сучасний стан громадянського суспільства в Україні: можливості та загрози.  

40. Особливості сучасного медіапростору України у контексті розвитку громадського 

суспільства. 



 

ТЕМАТИКА ПІДСУМКОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

 

Варіант 1 

1. Феномен політичної опозиції та особливості її реалізації в умовах 

перехідних суспільств.  

2. Умови існування та діяльності опозиції в рамках різних 

політичних режимів.  

3. Опозиція як прояв різноманіття і суперечливості соціальних 

інтересів в політичному житті суспільства.  

 

Варіант 2 

1. Опозиція і соціальна структура суспільства; їх взаємодія та 

взаємозумовленість.  

2. Парламентська опозиція на етапі структурної модернізації 

суспільства.  

3. Політична опозиція в трансформаційному суспільстві.  

 

Варіант 3 

1. Моделі політичної опозиції: теоретико -методологічний аналіз. 

2. Політична модернізація та її вплив на трансформації моделей 

політичної опозиції.  

3. Сучасна модель парламентсько –урядових відносин в Україні як 

інституційний чинник зміцнення державної влади.  

 

Варіант 4 

1. Інституціоналізація політичної опозиції в демократичних 

системах.  

2. Позиціонування влади щодо діяльності опозиції: теорія і практика 

взаємовідносин.  

3. Морально-етичні аспекти політичного ренегатства: питання 

стандартів та корекції.  

Варіант 5 

1. Політичне ренегатство: феномен українського парламентаризму.  

2. Партійна та фракційна дисципліна: реальність та шляхи 

корегування проблемних явищ. 

3. Механізми протидії політичному ренегатству: українська 

практика та зарубіжний досвід.  

 

Варіант 6 

1. Політична відповідальність парламентаря. Проблеми та шляхи їх 

вирішення.  

2. Роль політичної опозиції в розбудові демократії: світовий досвід 

для України.  

3. Історія політичної опозиції в Україні.  

 

 

Варіант 7 

1. Політична еліта і антиеліта в сучасній Україні.  

2. Механізми участі політичної опозиції в процессах формування 

державної політики країн з транзитивною демократією.  

3. “Глобальна” політична опозиція: причини виникнення, характерні 

особливості й перспективи розвитку сучасного антиглобалізму.  

 

Варіант 8 

1. Особливості впливу засобів масової інформації на ідентифікацію 

політичних процесів. 

2. Групи інтересів в сучасному українському політичному житті: 

сфери впливу та перспективи розвитку.  

3. Діяльність опозиційних сил в контексті політичних процесів в 

державах перехідного типу.  

 

Варіант 9 

1. Трансформація політичної системи та роль політичних еліт у 

розвитку суспільства.  

2. Механізми взаємодії партій та груп інтересів в сучасній Україні.  

3. Взаємодія держави та громадянського суспільства в контексті 

політичних процесів (вітчизняний та зарубіжний досвід). 



5. Підсумковий контроль 
 

Контроль планується здійснювати шляхом оцінювання усних відповідей на семінарських 

заняттях, перевірки письмових робіт (самостійні і контрольні роботи) та проведення атестації й 

заліку за результатами вивчення курсу. 

 

Питання до заліку з курсу «Взаємодія публічної влади з суспільством»  

 

1.Визначення понять "суспільство", "влада", "громадянське суспільствво", "правова 

держава".  

2. Сутність та характеристики взаємодії як суспільного явища.  

3. Сутність та наукове розуміння процесу взаємодії суспільства та влади.  

4. Належне урядування як система взаємодії суспільства та влади у сучасних суспільних 

умовах.  

5. Основні форми взаємодії суспільства та влади. 

6. Історичний розвиток моделей взаємодії суспільства та влади у межах соціалістичної та 

капіталістичної суспільної системи в ХХ столітті.  

7. Закономірності взаємовпливу владних та суспільних інститутів.  

8. Характер впливу державної влади на розвиток суспільства.  

9. Особливості взаємодії державної влади та громадянського суспільства.  

10. Визначальні передумови виникнення недовіри громадян до влади.  

11. Основні підходи та моделі взаємодії суспільства та влади.  

12. Взаємодія влади та інститутів громадянського суспільства як чинник суспільної 

безпеки.  

13. Особливості сучасної моделі взаємодії суспільства та влади в умовах інформаційного 

суспільства.  

14. Еволюція взаємодії суспільства та влади в незалежній Україні.  

15. Моральний авторитет влади.  

16. Класифікація рівнів взаємодії держави та суспільства в системі державного 

управління.  

17. Модель підтримки розвитку громадських організацій.  

18. Модель архітектора.  

19. Патерналістська модель.  

20. Модель "привідних ременів".  

21. Модель "боротьби із супротивником".  

22. Модель ігнорування.  

23. Модель громадянської непокори.  

24. Критерії визначення середнього класу та його роль у взаємодії влади та суспільства.  

25. Характерні риси процесу налагодження зворотного зв’язку від суспільства до влади.  

26. Основні чинники, що впливають на характер взаємодії держави та суспільства.  

27. Основна мета державно-суспільних відносин.  

28. Сутність партнерства суспільства та влади як специфічного типу їх взаємодії.  

29. Принципи партнерства суспільства та влади. Основні форми партнерства суспільства 

та влади.  

30. Основні рівні партнерства суспільства та влади в сучасній державі.  

31. Ключові проблеми побудови партнерських відносин між органами влади та 

суспільними інститутами.  

32. Поняття та основні підходи до інформування громадськості про діяльність органів 

влади. 33. Закон про доступ до публічної інформації як базовий компонент інформування 

бізнесу та громадськості про діяльність органів публічної влади.  

34. Механізми оприлюднення органами влади інформаційних продуктів.  

35. Механізми надання інформації органами влади за запитами громадян.  

36. Забезпечення прозорості діяльності органів влади за допомогою сучасних 

інформаційних технологій.  

37. Напрями покращення прозорості діяльності органів влади в Україні.  

38. Методи одержання органами влади зворотного зв’язку від громадськості.  



39. Методи проведення активних консультацій між органами влади і громадськістю.  

40. Суспільно-владні консультації за допомогою сучасних інформаційних технологій.  

41. Методи залучення малих груп громадян до активної участі у прийнятті рішень органів 

влади.  

42. Методи широкого громадського залучення до активної участі в публічному управлінні.  

43. Сутність краудсорсингу та його використання для вирішення державних завдань.  

44. Стан та перспективи формування дієвих механізмів участі громадськості в публічному 

управлінні України.  

45. Суб’єкти, об’єкти та принципи громадського контролю.  

46. Основні різновиди форм громадського контролю. 

47. Основні методи громадського контролю.  

48. Зарубіжний досвід практичного здійснення громадського контролю.  

49. Правові засади громадського контролю за діяльністю органів влади в Україні.  

50. Проблеми практичного здійснення громадського контролю за діяльністю органів влади 

в Україні та шляхи їх вирішення.  

 

Варіант залікового білету  

(10 балів х 3 питання = 30 балів) 

                                             ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № ____ 

 

1. Характер впливу державної влади на розвиток суспільства.  

2. Моральний авторитет влади.  

3. Модель громадянської непокори.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання 
Система оцінювання роботи студентів з дисципліни. 

Графік контрольних заходів та рейтингова шкала оцінювання  

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 210 годин / 7 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться у 

таких формах:виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних письмових 

аудиторних робіт; усні відповіді на семінарських заняттях; залік. 

Протягом семестру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль 

здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний робіт, надання 

відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. Підсумковий контроль 

з дисципліни «Взаємодія публічної влади з суспільством» проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді заліку в семестрі/триместрі, в терміни, встановлені графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

 

Оцінювання для денної форми (ІІ курс): 

Форма контролю 
Максимальна оцінка 

одиниці контролю 
Кількість заходів Сума балів 

4 семестр 

Опитування на сем. заняттях 2 18 36 

Виконання творчо-пошукової 

роботи 

14 1 14 

Виконання підсумкової 

контрольної роботи 

20 1 20 

Загальна кількість балів   70 

Залік у 4 семестрі   30 

Всього    100 

 

Оцінювання для заочної форми (ІІ, ІІІ курс): 

Форма контролю 
Максимальна оцінка 

одиниці контролю 
Кількість заходів Сума балів 

5 триместр 

Опитування на сем. заняттях 

(ІІ курс) 
20 3 60 

Виконання творчо-пошукової 

роботи 
10 4 10 

Всього   100 

6 триместр 

Опитування на сем. заняттях 

(ІІ курс) 
20 2 40 

Виконання творчо-пошукової 

роботи 
20 3 60 

Всього   100 

7 триместр 

Опитування на сем. заняттях 

(ІІІ курс) 
15 2 30 

Виконання творчо-пошукової 

роботи 
15 1 15 

Виконання підсумкової 

контрольної роботи 
25 1 25 

Загальна кількість балів 
  

70 

Залік у 7 триместрі  

(ІІІ курс)   
30 

Всього  
  

100 



 

Пояснення до умов визначення рейтингу 

Опитування на семінарах включає в себе: опитування по будь-якому питанню, 

винесеному на семінарське заняття (за вибором викладача) відповідь на питання інших 

студентів, запитання студентів до інших студентів, відповідей інших студентів, відповідь на 

питання для повторення (з тем, що було вивчено раніше), вирішення ситуаційних завдань з 

необхідною аргументацією та посиланням на законодавство. Максимальна кількість балів може 

бути виставлена студентам, підготовленим до відповідей на усі питання теми. Оцінюючи 

відповідь, викладач керується такими критеріями, як: правильність відповідей на питання, 

повнота і конкретність відповіді, ступінь використання наукових і нормативних джерел, уміння 

дов'язати теорію з практикою, логіка і аргументованість викладу думок, культура мови.  

Доповнення здійснюється студентом по темі семінару після основної відповіді по 

питанню винесеному на семінарське заняття. Метою доповнення є більш повне розкриття 

питання, винесеного на семінарське заняття, або висвітлення різноманітних наукових, 

практичних, правозастосовних аспектів даного питання  

Вирішення практичних завдань здійснюється в вигляді розв’язанні задачі по темі 

семінару, які надані викладачем студентам на попередньому семінарі. Студент самостійно, 

опрацьовуючи вдома матеріал до семінару, вирішує задачу з належним аргументування та 

посилання на відповідні норми законодавства. На семінарі студент усно доповідає вирішення 

задачі. При не повній відповіді або невірній, в розв’язанні задачі допомагають інші студенти з 

відповідним оцінюванням їх відповідей або участі в обговоренні. 

Наукова доповідь готується з обов’язковим розглядом дискусійного в науці питання з 

викладенням власної точки зору на дану проблему, яка підтверджується належними 

аргументами. Теми доповідей студенти обирають самостійно. Головна умова – це новизна та 

проблематика. Обсяг доповіді не повинен перевищувати 5-7 сторінок. Доповідь висвітлюється 

перед аудиторією на протязі 5 хвилин. Студент повинен відповідати на запитання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Денна форма (ІІ курс) 

 

№ 

з/п 

 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
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4 семестр 
1. Бали опитування на семінарських заняттях 

(2 бали х 18 занять = 36 балів) 

Критерії оцінювання 2 бали 

▪ студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову та додаткову літературу.  

2 

▪ студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому 

суттєві помилки.  
0-1 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

(Творчо пошукова робота) 

Критерії оцінювання 14 балів 

 робота виконана та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій у повному обсязі 14 

 робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та методичних 

рекомендацій 
12-13 

 робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не захищена 8-11 

 робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і методичних 

рекомендацій 
4-7 

 робота не здана або виконана частково, із значними порушеннями вимог і методичних 

рекомендацій 
0-3 

3. Підсумкова контрольна робота 

Критерії оцінювання 20 балів 

 робота виконана та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій у повному обсязі 20 

 робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та методичних 

рекомендацій 
16-19 

 робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не захищена 11-15 

 робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і методичних 

рекомендацій 
6-10 

 робота не здана або виконана частково, із значними порушеннями вимог і методичних 

рекомендацій 
0-5 

4. Залік з дисципліни (ІІІ курс) 

(10 балів х 3 питання) 

Критерії оцінювання  

Залік з дисципліни містить питання згідно навчальної програми. Студент відповідає на три 

питання. 
30 балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заочна форма (ІІ, ІІІ курс) 

 

№ 

з/п 

 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
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5 триместр 
1. Бали опитування на семінарських заняттях (ІІ курс) 

(20 балів х 3 занять = 60 балів) 

Критерії оцінювання 20 балів 

▪ студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

20 

▪ студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

16-19 

▪ студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 

усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

11-15 

▪ студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності. 

6-10 

▪ студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому 

суттєві помилки. 

0-5 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

(Творчо пошукова робота) 

(10 балів х 4 роботи = 40 балів) 

Критерії оцінювання 10 балів 

 робота виконана та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій у повному обсязі 10 

 робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та методичних 

рекомендацій 
8-9 

 робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не захищена 5-7 

 робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і методичних 

рекомендацій 
2-4 

 робота не здана або виконана частково, із значними порушеннями вимог і методичних 

рекомендацій 
0-1 

6 триместр 
1. Бали опитування на семінарських заняттях (ІІ курс) 

(20 балів х 2 заняття = 40 балів) 

Критерії оцінювання 20 балів 

▪ студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

20 

▪ студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

16-19 



аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

▪ студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 

усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

11-15 

▪ студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності. 

6-10 

▪ студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому 

суттєві помилки. 

0-5 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

(Творчо пошукова робота) 

(20 балів х 3 роботи = 60 балів) 

Критерії оцінювання 10 балів 

 робота виконана та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій у повному обсязі 10 

 робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та методичних 

рекомендацій 
8-9 

 робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не захищена 5-7 

 робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і методичних 

рекомендацій 
2-4 

 робота не здана або виконана частково, із значними порушеннями вимог і методичних 

рекомендацій 
0-1 

7 триместр 
1. Бали опитування на семінарських заняттях (ІІІ курс) 

(15 балів х 2 заняття = 30 балів) 

Критерії оцінювання 15 балів 

▪ студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

15 

▪ студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

10-14 

▪ студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 

усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

5-9 

▪ студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності. 

2-4 

▪ студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому 

суттєві помилки. 

0-1 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

(Творчо пошукова робота) 

(15 балів х 1 робота = 15 балів) 

Критерії оцінювання 15 балів 



 робота виконана та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій у повному обсязі 15 

 робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та методичних 

рекомендацій 
10-14 

 робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не захищена 5-9 

 робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і методичних 

рекомендацій 
2-4 

 робота не здана або виконана частково, із значними порушеннями вимог і методичних 

рекомендацій 
0-1 

3. Підсумкова контрольна робота 

Критерії оцінювання 25 балів 

 робота виконана та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій у повному обсязі 25 

 робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та методичних 

рекомендацій 
15-20 

 робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не захищена 10-14 

 робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і методичних 

рекомендацій 
4-9 

 робота не здана або виконана частково, із значними порушеннями вимог і методичних 

рекомендацій 
0-3 

4. Залік з дисципліни (ІІІ курс) 

(10 балів х 3 питання) 

Критерії оцінювання  

Залік з дисципліни містить питання згідно навчальної програми. Студент відповідає на три 

питання. 
30 балів 
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