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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ  

Опис дисципліни 

Відповідно до законодавства України фахівці органів публічної влади повинні 
взаємодіяти з бізнесом і громадянським суспільством як середовищем стейкхолдерів.  
Водночас на практиці рівень такої взаємодії є недостатнім. Дисципліна передбачає вивчення 
засад та форм взаємодії у трикутнику «уряд – бізнес – громадянське суспільство» в процесі 
вироблення та реалізації політики, формування навичок застосування цих форм.   

Дисципліна спрямована на поглиблення знань, умінь і цінностей, сформованих 
вивченням обов’язкових навчальних дисциплін «Філософія демократичного врядування» і 
«Вироблення доказової політики», та орієнтована на вдосконалення компетентностей, 
визначених професійними стандартами державної служби й Стратегією розвитку НаУКМА в 
частині впровадження елементів проблемно-орієнтованого й принципів неперервного 
навчання. 

Мета навчання  

Вивчення дисципліни дозволить налагоджувати взаємодію з бізнесом та громадянським 
суспільством в процесі вироблення та реалізації публічної політики, застосовуючи сучасні 
форми взаємодії з урахуванням особливостей стейкхолдерів та етапів аналізу політики.  

Результати навчання 

Знання:  

 соціальна структура та інституалізація суспільства, соціально-політичне середовище 
аналізу публічної політики (А2.З1. А2.З2); 
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 форми і методи, організаційно-правові засади консультацій із заінтересованими 
сторонами, залучення громадськості до формування публічної політики (А2.З3); 

 міжнародні стандарти проведення консультацій з громадськістю в процесі вироблення 
та реалізації публічної політики (Г3.З1). 

Уміння: 

 прогнозувати вплив реалізації публічної політики на заінтересовані сторони (А2.У2); 

  взаємодіяти із заінтересованими сторонами в процесі формування публічної політики 
(А2.У3); 

  виявляти високий рівень взаємної підтримки, відкритість в обміні інформацією та 
готовність до співпраці (Г2.У2); 

Навички:  

 визначати основні заінтересовані сторони (стейкхолдерів), обирати форми взаємодії з 
ними (А2.У1); 

 планувати та організовувати консультації з громадськістю в процесі формування та 
реалізації публічної політики (Г3.У2); 

  застосовувати методи та форми проведення консультацій з громадськістю в процесі 
формування та реалізації публічної політики (Г3.У3). 

ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА  

1. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку. 
Київ: ІЕП України, 2009. 864 с. 

2. Громадянське суспільство в Україні: Звіт за результатами дослідження / упор. 
Л. Паливода. Київ: БФ «Творчий центр «ТЦК», 2016. 74 с.  

3. Енциклопедія державного управління у 8-ми томах. Том 8: Публічне врядування / 

наук. ред. колегія: В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 
2011. 630 с.  

4. Законопроект про публічні консультації. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63237. 

5. Існуючі механізми співпраці органів державної влади з організаціями громадянського 
суспільства в контексті реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 
суспільства в  Україні 2016-2020. Kиїв. Ваіте, 2016. 280 с. 

6. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 // База даних «Законодавство 
України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/996-2010-%D0%BF. 

7. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон 
України від 11.09.2003 № 1160-IV // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1160-15. 

8. Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976 // База 
даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/976-2008-%D0%BF. 

9. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 № 2862-VI // База даних 
«Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2862-17. 

10. Рекомендації щодо організації проведення публічних консультацій. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/rekomendaciyi-ta-
inozemnij-dosvid/rekomendaciyi. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63237
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/rekomendaciyi-ta-inozemnij-dosvid/rekomendaciyi
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/rekomendaciyi-ta-inozemnij-dosvid/rekomendaciyi
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11. Тест малого підприємництва (М-тест): посібник з використання. Київ. Центр 
комерційного права, 2015. 64 с.  

12. Формати проведення публічних консультацій. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_rekomehdation/public-
consult-recomend.pdf. 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  

Тема 
Лекції 

Групові 
заняття 

Самостійна 
робота 

годин 

Семестр 2    
Тема 1.  Концептуальні засади взаємодії уряду, бізнесу та 
громадянського суспільства в процесі вироблення 
державної політики 

2 
 

4 15 

Тема 2.  Публічні консультації як основна форма залучення 
стейкхолдерів до вироблення державної політики 

2 4 10 

Тема 3.  Організаційне забезпечення проведення 
публічних консультацій 

2 6 10 

Тема 4. Інші форми залучення стейкхолдерів до 
формування та реалізації державної політики  

2 4 15 

Тема 5. Специфічні форми взаємодії органів влади з 
бізнесом в процесі вироблення та реалізації державної 
політики  

2 2 10 

Разом 10 20 60 
 Залік 
 

Тема 1. Концептуальні засади взаємодії уряду, бізнесу та громадянського суспільства в 
процесі вироблення державної політики 
Лекції – 2 год., групові заняття – 4 год., самостійна робота – 15 год. 
1. Концепції учасницької та деліберативної демократії, відкритого врядування  
2. Уряд, бізнес, інститути громадянського суспільства: характеристики суб’єктів взаємодії  
3. Організації громадянського суспільства та суб’єкти бізнесу як стейкхолдери державної 
політики в Україні  
4. Міжнародні принципи, стандарти взаємодії держави, бізнесу та інститутів 
громадянського суспільства 
 
Обов’язкові для ознайомлення джерела:  

1.  Громадянське суспільство в Україні: Звіт за результатами дослідження / упор. 
Л. Паливода. Київ: БФ «Творчий центр «ТЦК», 2016. 74 с. URL: 
https://issuu.com/undpukraine/docs/ukr_report2016.  

2. Енциклопедія державного управління у 8-ми томах. Том 8: Публічне врядування / 
наук.ред.колегія: В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. Львів: ЛРІДУ 
НАДУ, 2011. C. 90–95 (Громадський сектор); 108–112 (Громадянське суспільство); 141–145 
(Демократія), 145–147 (Демократія дорадча (деліберативна), 152–154 (Демократія 
учасницька (партисипаторна). URL: https://political-studies.com/?p=1286.  

3. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку. 
Київ: ІЕП України, 2009. C. 190–263  URL: http://ief.org.ua/docs/mg/Mon_Heyets_2009_W.pdf. 
 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_rekomehdation/public-consult-recomend.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_rekomehdation/public-consult-recomend.pdf
https://issuu.com/undpukraine/docs/ukr_report2016
https://political-studies.com/?p=1286
http://ief.org.ua/docs/mg/Mon_Heyets_2009_W.pdf
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Необов’язкові для ознайомлення джерела: 

1. Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process (2009).  
(український переклад: Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття 
рішень, ухвалений Конференцією міжнародних неурядових організацій Ради Європи. URL: 
https://www.coe.int/en/web/ingo/civil-participation, 
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_rekomehdation/kodeks-
krasch-practik.pdf. 

2. General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the 
Commission (2002). (український переклад: Загальні принципи та мінімальні стандарти 
консультацій Європейської Комісії із заінтересованими сторонами). URL: 
https://ec.europa.eu/governance/docs/comm_standards_en.pdf, 
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_ 
rekomehdation/zagal-prins-konsult.docx. 

3. Guidelines for civil participation in political decision making (2017). URL: 
https://rm.coe.int/guidelines-for-civil-participation-in-political-decision-making-en/16807626cf 
(Керівні принципи щодо громадської участі у процесі прийняття політичних рішень, прийняті 
Комітетом міністрів Ради Європи. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-
2018/rubrik_rekomehdation/kerivn-prins-grom-uchast.pdf). 
 
Творче завдання. Есе на тему (на вибір): «Взаємодія уряду, бізнесу, громадянського 
суспільства крізь призму деліберативної демократії», «Взаємодія уряду, бізнесу, 
громадянського суспільства крізь призму партисипаторної демократії».  
Есе є одноосібною працею і подається в друкованому вигляді. Рекомендований обсяг – до 
4 тис. знаків.  

 
Тема 2. Публічні консультації як основна форма залучення стейкхолдерів до вироблення 
державної політики 
Лекції – 2 год., групові заняття – 4 год., самостійна робота – 10 год. 
1. Місце публічних консультацій в циклі аналізу державної політики 
2. Правове забезпечення публічних консультацій  
3. Аналіз стейкхолдерів в процесі публічних консультацій 
 
Обов’язкові для ознайомлення джерела:  

1. Законопроект про публічні консультації. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63237. 

2. Існуючі механізми співпраці органів державної влади з організаціями громадянського 
суспільства в контексті реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 
суспільства в  Україні 2016-2020. Kиїв. Ваіте, 2016. C. 107–115. URL: 
https://www.osce.org/uk/ukraine/303331?download=true.  

3. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 // База даних «Законодавство 
України» / Верховна Рада України. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/go/996-2010-%D0%BF. 
 
Необов’язкові для ознайомлення джерела: 

1. Взаємодія з громадськістю. Методологія оцінки діяльності державних органів 
виконавчої влади / Н. Балдич, В. Купрій, Л. Паливода. Київ. Творчий центр ТЦК, 2019. 48 с.  
URL: 

https://www.coe.int/en/web/ingo/civil-participation
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_rekomehdation/kodeks-krasch-practik.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_rekomehdation/kodeks-krasch-practik.pdf
https://ec.europa.eu/governance/docs/comm_standards_en.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_rekomehdation/zagal-prins-konsult.docx
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_rekomehdation/zagal-prins-konsult.docx
https://rm.coe.int/guidelines-for-civil-participation-in-political-decision-making-en/16807626cf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_rekomehdation/kerivn-prins-grom-uchast.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_rekomehdation/kerivn-prins-grom-uchast.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63237
https://www.osce.org/uk/ukraine/303331?download=true
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https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/making-
government-more-open-and-accountable.html. 

2. Онлайн-курс «Взаємодія органів державної влади з громадськістю». URL:  
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IAP101+2019_T3/about. 

3. Онлайн-курс «Публічні консультації». URL: https://courses.ed-era.com/courses/course-
v1:NACS_NDI_EDERA+PC101+2019/about. 

 
Обов’язкове практичне завдання 1. Аналіз стейкхолдерів у конкретному кейсі публічних 
консультацій.  

 
Проміжна контрольна робота 1. 
Проводиться за результатами вивчення тем 1 – 2 у формі тесту. Під час тестування 
дозволяється користуватися конспектом лекцій і будь-якою навчальною літературою. 
Використання засобів зв’язку заборонене. Студенту пропонується впродовж 15 хвилин 
надати відповіді на 10 тестових завдань MCQ 1/3 (одна правильна з трьох 
запропонованих відповідей).  

 
Тема 3. Організаційне забезпечення проведення публічних консультацій 

Лекції – 2 год., групові заняття – 6 год., самостійна робота – 10 год. 
1. Підготовка консультаційних документів 
2. Обрання форматів публічних консультацій  
3. Визначення каналів комунікацій зі стейкхолдерами  
4. Організаційні аспекти проведення публічних заходів в рамках консультацій 
5. Звітування та аналіз результативності публічних консультацій 
 
Обов’язкові для ознайомлення джерела:  

1. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 // База даних «Законодавство 
України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/996-2010-%D0%BF. 

2. Формати проведення публічних консультацій. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_rekomehdation/public-
consult-recomend.pdf. 

3. Рекомендації щодо організації проведення публічних консультацій. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/rekomendaciyi-ta-
inozemnij-dosvid/rekomendaciyi. 
 
Необов’язкові для ознайомлення джерела: 

1. Взаємодія з громадськістю. Методологія оцінки діяльності державних органів 
виконавчої влади / Н. Балдич, В. Купрій, Л. Паливода. Київ. Творчий центр ТЦК, 2019. 48 с. 
Доступ: за посиланням: 
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/making-
government-more-open-and-accountable.html.  

2. Онлайн-курс «Взаємодія органів державної влади з громадськістю». URL:  
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IAP101+2019_T3/about. 

3. Онлайн-курс «Публічні консультації». URL: https://courses.ed-era.com/courses/course-
v1:NACS_NDI_EDERA+PC101+2019/about. 
 
Обов’язкове практичне завдання 2. Визначення форматів проведення публічних 
консультацій для обраних стейкхолдерів у конкретному кейсі публічних консультацій. 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/making-government-more-open-and-accountable.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/making-government-more-open-and-accountable.html
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IAP101+2019_T3/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:NACS_NDI_EDERA+PC101+2019/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:NACS_NDI_EDERA+PC101+2019/about
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_rekomehdation/public-consult-recomend.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_rekomehdation/public-consult-recomend.pdf
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/rekomendaciyi-ta-inozemnij-dosvid/rekomendaciyi
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/rekomendaciyi-ta-inozemnij-dosvid/rekomendaciyi
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/making-government-more-open-and-accountable.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/making-government-more-open-and-accountable.html
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IAP101+2019_T3/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:NACS_NDI_EDERA+PC101+2019/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:NACS_NDI_EDERA+PC101+2019/about
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Обов’язкове практичне завдання 3. Визначення критеріїв для аналізу результативності 
публічних обговорень (в процесі гри-симуляції).  
 
Творче завдання. Консультаційний документ (інформаційний документ, що 
оприлюднюється для проведення публічних консультацій).   
Консультаційний документ є одноосібною працею і подається в друкованому вигляді. 
Рекомендований обсяг – до 4 тис. знаків. 
Рекомендована структура: 
- найменування органу влади, що проводить публічні консультації; 
- вступ; 
- предмет обговорення (питання, пропозиції або нормативно-правовий акт); 
- мета публічних консультацій; 
- хто запрошується до обговорення; 
- можливі наслідки рішення, що буде прийнято за результатами консультацій, для усіх 
груп стейкхолдерів; 
- форми публічних консультацій; 
- строк проведення консультацій та спосіб оприлюднення результатів.  

 
Тема 4. Інші форми залучення стейкхолдерів до формування та реалізації державної 
політики 
Лекції – 2 год., групові заняття – 4 год., самостійна робота – 15 год. 
Проходження студентами онлайн опитування щодо якості викладання курсу (до 15 хв.)  
1. Електронні петиції 
2. Громадська експертиза  
3. Громадські дорадчі органи  
4. Делегування виконання завдань державної політики  
5. Окремі форми громадського контролю в Україні 
  
Обов’язкові для ознайомлення джерела:  

1. Існуючі механізми співпраці органів державної влади з організаціями 
громадянського суспільства в контексті реалізації Національної стратегії сприяння 
розвитку громадянського суспільства в  Україні 2016-2020. Kиїв. Ваіте, 2016. C. 46–91; 116–
144. URL: https://www.osce.org/uk/ukraine/303331?download=true.  

2. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 // База даних 
«Законодавство України» / Верховна Рада України. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/go/996-
2010-%D0%BF.  

3. Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 
№ 976 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/976-2008-%D0%BF.  
 
Необов’язкові для ознайомлення джерела: 

1. Онлайн-курс «Взаємодія органів державної влади з громадськістю». URL:  
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IAP101+2019_T3/about. 

https://www.osce.org/uk/ukraine/303331?download=true
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IAP101+2019_T3/about
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2. Громадська експертиза: теоретичні та практичні аспекти / А. Балацька, О. Сушко, 
Т. Шевченко. Київ. Тютюкін, 2011.120 с.  URL: https://cedem.org.ua/wp-
content/uploads/userimages/book_files/Public%20Expertise%20Book%202011.pdf.  

3. Купрій В., Паливода Л. Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності 
органів влади: навчальний посібник. Київ. Творчий центр ТЦК, 2011. 200 с. URL: http://ccc-
tck.org.ua/storage/books/book_all.pdf. 
 
Проміжна контрольна робота 2. 
Проводиться за результатами вивчення тем 3 – 4 у формі тесту. Під час тестування 
дозволяється користуватися конспектом лекцій і будь-якою навчальною 
літературою. Використання засобів зв’язку заборонене. Студенту пропонується 
впродовж 15 хвилин надати відповіді на 10 тестових завдань MCQ 1/3 (одна правильна 
з трьох запропонованих відповідей).  
 
Тема 5. Специфічні форми взаємодії органів влади з бізнесом в процесі вироблення та 
реалізації державної політики 
Лекції – 2 год., групові заняття – 2 год., самостійна робота – 10 год. 
1. Аналіз регуляторного впливу на бізнес 
2. М-тест 
3. Тристоронній соціальний діалог та ін.  
  
Обов’язкові для ознайомлення джерела:  

1. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: 
Закон України від 11.09.2003 № 1160-IV // База даних «Законодавство України» / Верховна 
Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1160-15. 

2. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 № 2862-VI // База 
даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/2862-17. 

3. Тест малого підприємництва (М-тест): посібник з використання. Київ. Центр 
комерційного права, 2015. 64 с. URL: http://www.drs.gov.ua/press-room/posibnyk-z-
vykorystannya-test-malogo-pidpryyemnytstva-m-test. 
 
Необов’язкові для ознайомлення джерела: 

1. Ляпін Д., Середа М. Нові можливості регуляторної політики для бізнес-асоціацій та 
неурядових організацій. Київ: USAID ЛЕВ. 2015. 72 с. Доступ: за посиланням:  
http://koda.gov.ua/wp-content/uploads/2016/06/Publikaciya-Novi-mozhlivosti-
regulyatornoi-politiki-dlya-biznes-asociaciy-ta-neuryadovikh-organizaciy.pdf. 

2. Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон 
України від 22.06.2012 № 5026-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада 
України. Доступ: за посиланням:  https://zakon.rada.gov.ua/go/5026-17. 

3. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін: посібник / А. Свинчук, 
А. Корнецький, М. Гончарова та ін. Київ: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2017. 188 с. 
Доступ: за посиланням: http://eef.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/Book_sotsialne-
pidpryyemnytstvo_pidruchnyk.pdf. 
 
Обов’язкове практичне завдання 4. Аналіз специфіки та результативності конкретних 
форм взаємодії органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання.  
 

https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/userimages/book_files/Public%20Expertise%20Book%202011.pdf
https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/userimages/book_files/Public%20Expertise%20Book%202011.pdf
http://ccc-tck.org.ua/storage/books/book_all.pdf
http://ccc-tck.org.ua/storage/books/book_all.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/go/1160-15
http://www.drs.gov.ua/press-room/posibnyk-z-vykorystannya-test-malogo-pidpryyemnytstva-m-test/
http://www.drs.gov.ua/press-room/posibnyk-z-vykorystannya-test-malogo-pidpryyemnytstva-m-test/
http://koda.gov.ua/wp-content/uploads/2016/06/Publikaciya-Novi-mozhlivosti-regulyatornoi-politiki-dlya-biznes-asociaciy-ta-neuryadovikh-organizaciy.pdf
http://koda.gov.ua/wp-content/uploads/2016/06/Publikaciya-Novi-mozhlivosti-regulyatornoi-politiki-dlya-biznes-asociaciy-ta-neuryadovikh-organizaciy.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/go/5026-17
http://eef.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/Book_sotsialne-pidpryyemnytstvo_pidruchnyk.pdf
http://eef.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/Book_sotsialne-pidpryyemnytstvo_pidruchnyk.pdf
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Розв’язання кейсів. Надання розгорнутої відповіді щодо можливих дій органів виконавчої 
влади / інститутів громадянського суспільства / суб’єктів господарювання у певній 
ситуації.  
Розв’язання кейсів є одноосібною працею і подається в друкованому вигляді. Кожен 
студент має розв’язати 2 кейси (за наданими варіантами). Обов’язкова вимога – 
посилання на положення конкретних нормативно-правових актів. Рекомендований 
обсяг – до 4 тис. знаків.  
Зразок кейсів: 
1. Міністерство екології планує провести консультації з громадськістю з питання 
налагодження в Україні переробки пластику. Які форми консультацій можуть бути 
застосовані (обґрунтуйте)? Які дії має вчинити міністерство? 
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Галактика+» має бажання провести 
громадську експертизу діяльності Державного космічного агентства щодо підтримки 
наукових винаходів у сфері космічних досліджень. Чи може бути проведена така 
громадська експертиза? Які дії має вчинити Державне космічне агентство? 

 
Залік  
Залік проводиться з усіх вивчених тем у формі тесту. Під час тестування дозволяється 
користуватися конспектом лекцій і будь-якою навчальною літературою. Використання 
засобів зв’язку заборонене. Студенту пропонується впродовж 20 хвилин надати відповіді на 
15 тестових завдань MCQ 1/4 (одна правильна з чотирьох запропонованих відповідей).  

ОЦІНЮВАННЯ  

Оцінювання студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою із часткою 
підсумкового контролю 30 %. 
 

Умови визначення навчального рейтингу 

Вид роботи Кількість 
Максимальна кількість балів 

за виконану роботу 

Участь у груповій роботі  4 Активна участь у розробленні 
пропозицій від групи та/або їх 
представленні – 5 балів  

Написання есе  1 Представлення результатів 
самостійного осмислення 
проблематики – 10 балів 

Підготовка консультаційного документа  1 Змістовний консультаційний 
документ, що відповідає 
рекомендованій структурі – 10 балів 

Розв’язання кейсів 1 Правильне розв’язання – 10 балів 

Написання проміжної контрольної роботи 2 Правильне розв’язання всіх завдань – 
10 балів 

Сукупний рейтинг не більше 70 балів 
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Усі бали, отримані впродовж семестру, складаються.  
Якщо фактично отримана кількість балів:  

 перевищує 70, виставляється оцінка 70;  

 є меншою, аніж 30, студент не допускається до заліку як такий, що не виконав 
індивідуальний план. 

 
Критерії складання заліку 

Характеристика відповіді  
Максимальна 
кількість балів 

Надано правильні відповіді на 15 тестових завдань типу MCQ 1/4  
(1 правильний варіант із 4 запропонованих відповідей). Відповіді на всі 
тестові завдання є рівноважними.  

30 

Разом  30 

 
Приклад тестового завдання 

Які суб’єкти мають право проводити громадську експертизу діяльності органів виконавчої 
влади: 

а) громадські ради при органах виконавчої влади 

б) інститути громадянського суспільства, фізичні та юридичні особи 

в) інститути громадянського суспільства, громадські ради при органах виконавчої влади 

г) громадські експерти, які мають відповідний сертифікат  

Бали, отримані під час заліку, додаються до отриманих упродовж семестру.  

Студенти, які набрали:  

 91-100 балів – одержують оцінку А (відмінно);  

 81-90 балів – оцінку В (дуже добре);  

 71-80 балів – оцінку С (добре);  

 66-70 балів – оцінку D (задовільно);  

 60-65 балів – оцінку E (достатньо);  

 30-59 балів – оцінку F (незадовільно);  

 0-29 балів – оцінку F (неприйнятно).  

Якщо під час заліку студент надав правильних відповідей менше, аніж на п’ять тестових 
завдань, йому виставляється оцінка «неприйнятно», що тягне перескладання. За результатами 
перескладання студент може отримати підсумкову оцінку не вище 65 балів (достатньо).  

Якщо студента не допущено до складання заліку, як такого, що не виконав індивідуальний 
план, йому виставляється оцінка «неприйнятно», що тягне повторне вивчення дисципліни. 

ПОЛІТИКА ЩОДО ДИСЦИПЛІНИ  

Відвідування 
Студенти зобов’язані відвідувати заняття за обраним і затвердженим індивідуальним 
навчальним планом та вчасно інформувати викладача про неможливість із поважних 
причин відвідувати заняття, складати (перескладати) залік. 
 

Відпрацювання 
Пропущені аудиторні заняття за рішенням викладача можуть бути відпрацьовані шляхом 

самостійного вивчення навчального матеріалу та/або перегляду онлайн-курсів.  
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Якщо студент із поважних причин був відсутній на занятті, на якому виконувалося 
обов’язкове практичне завдання, він має право його відпрацювати. Відпрацювання полягає в 
письмовому виконанні відповідного завдання за шаблоном, наданим викладачем. Виконане 
й підписане студентом завдання подається на кафедру суспільного врядування (кімн. 4-324) 
не пізніше, аніж за 15 днів до призначеного заліку, та оцінюється на загальних підставах. 

 
Додаткові бали 
 

Вид роботи Кількість Максимальна кількість балів за виконану роботу 

Подання до друку публікації, 
підготовленої під керівництвом 
викладача НаУКМА. Факт 
подання до друку має бути 
підтверджено письмовим 
повідомленням видавця 

1 Тези доповіді на фаховій конференції – 10 балів. 
Стаття у фаховому виданні – 20 балів. 
Стаття в іноземному рецензованому виданні – 
30 балів. 

 
Академічна доброчесність 

Під час вивчення дисципліни всі учасники навчального процесу мають дотримуватися 
вимог, установлених Положенням про академічну доброчесність здобувачів освіти у 
НаУКМА, своєю діяльністю утверджувати академічну доброчесність як засадничу цінність 
Могилянської спільноти. Студенти не повинні отримувати чи надавати недозволеної 
допомоги, вдаватися до жодних інших нечесних дій під час виконання навчальних завдань. 
Порушення студентом вимог академічної доброчесності під час опанування дисципліни 
тягне виставлення оцінки 0 балів (не зараховано). 

 
Поведінка 

Спілкуючись з учасниками навчального процесу, студенти мають дотримуватися етичних 
норм, утримуватися від гучних проявів емоцій, бути політично коректними й толерантними, 
поважати звичаї й традиції різних етнічних, культурних, соціальних груп і релігійних 
конфесій. Під час лекційних і групових занять студентам забороняється вживати їжу та 
користуватися мобільним телефоном. 

 
Студенти з особливими потребами 

Кафедра суспільного врядування та викладач всіляко сприятимуть вирішенню 
індивідуальних проблем студентів з особливими потребами, сприймаючи їх як рівних в 
інтегрованому студентському колективі. 

МЕТОДИЧНА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ  

Методист кафедри суспільного врядування 
Крайнік Людмила Олександрівна; вул. Волоська, 8/5, 4 корпус, к. 324.  
Тел.: +38(044)425-60-73,  l.krainik@ukma.edu.ua. 

 
Декан із роботи зі студентами 

Проценко Діана Василівна; вул. Волоська, 8/5, корп. 4, к. 104.  
Тел.: +38(044)463-71-13, protsenko@ukma.edu.ua. 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/46cqn4mte91n/?&cs=wh&v=b&to=l.krainik@ukma.edu.ua


11 

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ  

Подія (чи вид роботи) Дата  

Подання викладачу есе протягом тижня після отримання 
завдання  

Подання викладачу консультаційного документа  протягом тижня після отримання 
завдання 

Подання викладачу розв’язаних кейсів  протягом тижня після отримання 
завдання 

Проміжна контрольна робота № 1  на наступному зайнятті після 
вивчення теми 2 

Проміжна контрольна робота № 2 на наступному зайнятті після 
вивчення теми 4 

Подання на кафедру суспільного врядування (кімн. 4-324) 
всіх відпрацьованих практичних завдань 

не пізніше, аніж за 15 днів до 
призначеного заліку  

Подання на кафедру суспільного врядування (кімн. 4-324) 
документів, що засвідчують бажання студента про 
нарахування додаткових балів 

не пізніше, аніж за 15 днів до 
призначеного заліку 

Повідомлення про неможливість із поважних причин 
складати (перескладати) залік 

із 09:00 до 17:00 у день 
проведення заліку 

 

 

Укладач:                                                                                                                               Т. С. Андрійчук  
 
Затверджено на засіданні кафедри суспільного врядування 16.01.2020 протокол № 1. 
 
Завідувач             В. В. Тертичка 
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