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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ 
ЗАВДАНЬ 

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства 

особливо важливе значення має створення умов для 

стабільного соціального та гуманітарного розвитку України, 

побудови соціальної політики, що зумовить соціальний 

прогрес країни. Саме діяльність держави, спрямована на 

регулювання, розвиток та стабілізацію соціальних відносин у 

суспільстві та задоволення соціальних потреб людини, є 

визначальною у соціальному розвитку. Трансформаційні 

перетворення в соціальній політиці, зокрема в соціальній та 

гуманітарній сферах життєдіяльності українського 

суспільства, спрямовані на утвердження в них 

загальнолюдських цінностей - добробуту, соціальної 

справедливості, здоров'я, соціальної мобільності, зрілих 

світоглядно-ціннісних орієнтацій, сучасної освіти, 

розвиненої науки, духовної культури, тощо, мають бути 

системними та послідовними. Соціальна політика відіграючи 

важливу роль у соціальному розвиткові держави, є важливою 

складовою внутрішньої політики держави, що на практиці 

реалізує відносини в суспільстві в інтересах і через інтереси 

основних соціальних груп населення та втілюється в життя 

через соціальні програми. Розуміння процесів соціального 

розвитку, володіння сутністю та закономірностями 

функціонування публічного управління соціальною 

політикою, особливостями її здійснення в сучасних умовах є 

основою для побудови партнерських відносин між владою та 

суспільством. 

Метою викладання дисципліни «Публічне управління 

соціального політикою» є: 

1) сформувати у студентів систему базових знань щодо 

сутності соціального розвитку та соціальної політики, їх  

функцій в сучасному суспільстві, сутності управління 
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соціальним розвитком суспільства;  

2) сформувати на практиці відповідні професійні 

компетентності та здатність розв’язувати складні задачі 

соціальної політики, ґрунтуючись на сучасних теоріях та 

кращих практиках, що дозволить забезпечити ефективне 

управління соціальним розвитком та формувати дієву 

соціальну політику, організовуючи діяльність державних 

органів публічного управління та інших організацій 

публічного управління. 

Основними завданнями дисципліни є: 

1) набуття ґрунтовних знань, розуміння сутності 

основних категорій і понять соціального розвитку суспільства 

та соціальної політики;  

2) ознайомлення з основними напрямами здійснення 

соціального розвитку суспільства та соціальної політики в 

Україні;  

3) розуміння сутності сучасних моделей побудови 

соціальної політики, основних засад управління соціальним 

розвитком в країнах розвинутої демократії та українського 

суспільства; 

4) набуття знань методики діагностики соціального 

розвитку суспільства та розуміння їх значення для практики 

публічного управління;  

5) набуття навичок вільного користування первинними і 

додатковими джерелами інформації щодо аналізу та розробки 

програм у сфері соціальної політики, оцінки їх ефективності 

та результативності;  

6) навчання аналізувати і систематизувати власний 

практичний досвід публічного службовця і надавати 

рекомендації щодо удосконалення управління процесами 

формування та реалізації програм і заходів соціальної 

політики.  
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2. ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Під час виконання самостійної роботи студенти 

поглиблюють отримані знання та самостійно вивчають 

матеріали окремих питань (частин тем, які не викладаються 

на лекціях) та тем (для заочної форми навчання) шляхом 

опрацювання відповідної лекційного матеріалу, літератури, 

підготовки до практичних занять та контрольних заходів, 

підготовки наукової статті, доповіді та участі у наукових 

студентських конференціях, круглих столах, підготовки та 

презентації індивідуальної роботи (реферату/есе) за 

програмою дисципліни тощо.  (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Розподіл годин для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 Соціальний розвиток суспільства 

та роль соціальної політики в 

упорядкуванні процесів 

соціального розвитку. 

10 15 

2 Сутність, зміст та складові 

соціального політики. 

14 19 

3 Моделі соціальної політики та 

досвід їх застосування в різних 

економічних системах. 

12 17 

4 Основні чинники соціального та 

гуманітарного розвитку 

суспільства. 

10 15 
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5 Державна політика у сфері 

забезпечення соціальної безпеки 

та якості життя населення. 

10 15 

6 Державна політика у сфері праці. 14 19 

7 Державна політика у сфері 

соціального захисту. 

14 19 

8 Державна молодіжна політика. 14 19 

 

Головною метою самостійної роботи є закріплення, 

розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної 

роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне 

вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом 

викладача.  

Питання, що виникають у здобувачів стосовно 

виконання запланованих завдань, вирішуються на 

консультаціях, які проводяться згідно графіку, 

затвердженого кафедрою державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності.  

Всі завдання самостійної роботи здобувачів 

поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у 

встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою 

та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. 

Обов’язкові завдання виконуються кожним без винятку 

здобувачем у процесі вивчення навчальної дисципліни, 

вибіркові завдання є альтернативними. Після виконання 

обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни 

студент звітує викладачеві, а набрані ним бали 

враховуються як кількість балів за поточну успішність.  

Контроль самостійної роботи здобувачів здійснюється 

на практичних заняттях, під час індивідуальних 

консультацій та перевірки якості виконання індивідуальних 
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робіт як результат поточного контролю, модульних 

контрольних робіт.  

 

Перелік тем для індивідуальних робіт (рефератів/есе) 

1. Концепція Глобальних цілей сталого розвитку на 2016-

2030 роки, її сутність і зміст. 

2. Соціальні послуги в Україні, їх децентралізація та 

управління на місцях. 

3. Природа, джерела та зміст соціальних прав людини. 

4. Міжнародний досвід нормативно-правового 

забезпечення соціальної політики та можливості 

використання його елементів в Україні. 

5. Еволюція моделей соціальної політики. 

6. Регіональні особливості реалізації соціальної політики 

(на прикладі будь-яких двох областей України). 

7. Роль місцевих бюджетів у фінансування соціальних 

послуг населенню територій. 

8. Соціальна відповідальність у системі соціальної 

політики. 

9. Соціальна справедливість як принцип соціальної 

політики. 

10. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні. 

11. Охорона і безпека праці як управлінська проблема. 

12. Вплив тіньової економіки на доходи населення 

України. 

13. Державне управління у сфері регулювання доходів 

населення та шляхи його вдосконалення. 

14. Європейські стандарти у сфері регулювання доходів 

населення та їх упровадження в Україні. 

15. Порівняльний аналіз державної політики у сфері праці 

в Україні та країнах ЄС. 
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16. Особливості зайнятості інвалідів в Україні. 

17. Аналіз державної політики щодо розвитку 

молодіжного сектору ринку праці в Україні. 

18. Концептуальні засади державної політики зайнятості 

молоді в Україні. 

19. Європейські стандарти у сфері соціального захисту та 

їх упровадження в державній соціальній політиці України. 

20. Європейська практика системи соціального 

страхування. 

21. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

як механізм компенсації соціальних ризиків, шляхи його 

удосконалення в Україні. 

22. Трансформація вікової структури населення України в 

контексті пенсійного забезпечення. 

23. Сучасні моделі пенсійних систем. 

24. Досвід країн Європейського союзу у проведенні 

пенсійної реформи. 

25. Підтримка держави учасників АТО в Україні. 

26. Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб в 

Україні.  

27. Оптимізація та підвищення ефективності системи 

соціального страхування в Україні. 

28. Концептуальні та програмні документи Ради Європи 

та Європейського Союзу щодо підтримки молоді. 

29. Державна підтримка молодих громадян країн Європи. 

30. Порівняльний аналіз законодавства країн 

Європейського союзу та України щодо розвитку молодіжної 

політики. 
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3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ  
 

Практичне заняття № 1 

Тема 1. Соціальний розвиток суспільства та роль 

соціальної політики в упорядкуванні процесів соціального 

розвитку. 

1. Поняття та зміст соціального розвитку.  

2. Роль інституту соціальної політики в системі розвитку 

суспільства.  

3. Соціальна держава як основа суспільства соціальної 

справедливості. 

 

Мета: розкрити поняття соціального розвитку та визначити 

основні компоненти соціального розвитку; визначити роль 

соціальної політики в побудові соціальної держави та 

розвитку суспільства.  

 

Норма часу: денна: 2 год. / заочна: 1 год.  

Питання для обговорення та самостійного опрацювання: 

У процесі підготовки до практичних занять студентам 

необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати 

відповіді на такі питання: 

1. Дайте визначте поняття «соціальний розвиток». 

2. В чому полягає сутність поняття «соціальний 

розвиток».  

3. Сформулюйте основні складові компоненти 

соціального розвитку. 

4. В чому полягає роль інституту соціальної політики в 

системі розвитку суспільства. 

5. Дайте визначте поняття «соціальна держава». 
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6. В чому полягає сутність поняття «соціальна держава». 

7. Які обов'язки держави у забезпеченні соціальних прав 

громадян. 

 

Література: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 

 

Практичне заняття № 2 

Тема 2. Сутність, зміст та складові соціальної політики. 
1. Поняття соціальної політики, її сутність та зміст.  

2. Мета та  завдання соціальної політики  

3. Принципи здійснення соціальної політики.   

4. Об’єкт і суб’єкт соціальної політики. 

5. Інструменти соціальної політики: їх характеристика і 

використання. 

6. Інституційне забезпечення соціальної політики. 

7. Нормативно-правове забезпечення соціальної політики 

в Україні. 

 

Мета: дати визначення поняття «соціальна політика», 

сформулювати її сутність і зміст; дослідити інструменти 

соціальної політики, визначити їх характеристику і 

використання, дослідити особливості та управління 

соціальною політикою в Україні. 

 

Норма часу: денна: 4 год. / заочна: 1,5 год.  

Питання для обговорення та самостійного опрацювання  

У процесі підготовки до практичних занять студентам 

необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати 

відповіді на такі питання: 

1. Дайте визначте поняття «соціальна політика».  

2. В чому полягає сутність поняття «соціальна політика»? 

3. Розкрийте найбільш поширені наукові погляди на 

сутність соціальної політики.  

4. Яка основна мета здійснення соціальної політики. 

5. В чому полягає завдання соціальної політики. 
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6. Наведіть характеристику принципів соціальної 

політики.  

7. Які основні об’єкти соціальної політики.  

8. Охарактеризуйте суб’єкти соціальної політики. 

9. Дайте характеристику інструментів соціальної 

політики. 

10. Які інституції забезпечують здійснення соціальної 

політики в Україні? 

11. Чому соціальні чинники так потужно впливають на 

економічну діяльність підприємств, установ, організацій?  

12. Якими нормативно-правовими актами регулюється 

розвиток соціальної політики в Україні? 

 

Література: 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 23, 32. 

 

 

Практичне заняття № 3 

Тема 3. Моделі соціальної політики та досвід їх 

застосування в різних економічних системах. 
1. Моделі соціальної політики, їх класифікація.  

2. Соціальна політика в розвинутих країнах світу. 

3. Характеристика та порівняльний аналіз соціальних 

політик Швеції, Японії, США тощо.   

4. Проблема вибору моделі соціальної політики в Україні. 

5. Основні напрями і пріоритети здійснення соціальної 

політики в Україні. 

 

Мета: розкрити основний зміст, класифікувати та здійснити 

порівняльний аналіз моделей соціальної політики; вивчити 

досвід побудови соціальної політики у розвинутих країнах 

світу; визначити основні напрями і пріоритети здійснення 

соціальної політики в Україні. 

 

Норма часу: денна: 3 год. / заочна: 1,25 год.  

Питання для обговорення та самостійного опрацювання: 
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У процесі підготовки до практичних занять студентам 

необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати 

відповіді на такі питання: 

1. Охарактеризуйте основні моделі соціальної політики. 

2. Розкрийте основний зміст ліберальної моделі соціальної 

політики. 

3. У чому полягають особливості консервативної моделі 

соціальної політики? 

4. Які основні характеристики соціал-демократичної моделі 

соціальної політики? 

5. Які особливості шведської моделі соціальної політики. 

6. Особливості проведення соціальної політики в Японії. 

7. Надайте характеристику соціального захисту в США. 

8. В чому на Вашу думку полягає проблема вибору моделі 

соціальної політики в Україні. 

9. Назвіть основні напрями соціальної політики в Україні. 

10. Які пріоритети здійснення має соціальна політика в 

Україні.   

 

Література: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 41 

 

 

Практичне заняття № 4 

Тема 4. Основні чинники соціальної політики та 

соціального розвитку суспільства. 
1. Основні чинники соціального розвитку та соціальної  

політики. 

2. Взаємозв’язок соціальної політики та соціального   

розвитку.  

3. Економічні чинники соціального розвитку та 

соціальної політики.  

4. Політичні відносини в соціальному розвитку 

суспільства. 

5. Духовне життя суспільства як чинник соціального 

розвитку. 
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Мета: дослідити основні чинники соціального та 

гуманітарного розвитку суспільства. 

 

Норма часу: денна: 3 год. / заочна: 1,25 год.  

Питання для обговорення та самостійного опрацювання: 

У процесі підготовки до практичних занять студентам 

необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати 

відповіді на такі питання: 

1. Які об’єктивні та суб’єктивні чинники економічного і 

соціального розвитку. 

2. Дайте характеристику основних чинників соціальної 

політики. 

3. У чому полягає взаємозв'язок соціальної політики та 

соціального розвитку. 

4. Перерахуйте основні складові соціальної сфери, які 

зумовлюють соціальний та гуманітарний розвиток. 

5. Охарактеризуйте які економічні чинники впливають на 

соціальну політику, соціальний та гуманітарний розвиток 

суспільства. 

6. Охарактеризуйте вплив політичних відносин на 

соціальну політику та соціальний розвиток суспільства. 

7. Яке місце духовної сфери в соціальному розвитку 

суспільства. 

 

Література: 1, 6, 8, 9, 10, 13, 23, 26, 32 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ТА ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

СОЦІАЛЬНОЮ ПОЛІТИКОЮ  

 

Практичне заняття № 5 

Тема 5. Державна політика у сфері забезпечення 

соціальної безпеки та якості життя населення. 
1. Поняття соціальної безпеки.  

2. Механізми та основні напрями формування соціальної 
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безпеки.  

3. Соціальний капітал.  

4. Основні критерії якості життя людини.  

5. Поняття прожиткового мінімуму, рівня 

малозабезпеченості та бідності.  

6. Складові споживчого кошика.  

7. Індекс людського розвитку. 

 

Мета: дослідити основний зміст державної політики у сфері 

забезпечення соціальної безпеки та якості життя населення, 

визначити особливості публічного управління даними 

процесами. 

 

Норма часу: денна: 3 год. / заочна: 1,25 год.  

Питання для обговорення та самостійного опрацювання: 

У процесі підготовки до практичних занять студентам 

необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати 

відповіді на такі питання: 

1. Розкрийте поняття соціальної безпеки. 

2. Опишіть механізм формування соціальної безпеки. 

3. Охарактеризуйте основні напрями формування 

соціальної безпеки. 

4. Дайте визначення поняття «соціальний капітал». 

5. Розкрийте поняття та складові прожиткового мінімуму. 

6. Опишіть, на які показники соціального забезпечення 

впливає прожитковий мінімум. 

7. Які показники зміни прожиткового рівня в Україні. 

8. Які показники рівня малозабезпеченості та бідності в 

Україні. 

9. Як відбувається зміна показників рівня 

малозабезпеченості та бідності в Україні. 

 

Література: 1, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 29, 32, 37 
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Практичне заняття № 6 

Тема 6. Державна політика у сфері праці. 
1. Ринок праці як об’єкт соціальної політики.  

2. Трудовий потенціал: сутність і структура.  

3. Проблеми сучасного ринку праці.  

4. Зайнятість населення.  

5. Конкурентоспроможність людини на ринку праці. 

6. Соціально-трудові відносини як об’єкт соціальної 

політики.  

7. Міжнародні стандарти соціальної політики у сфері 

праці.  

8. Пріоритетні напрями державної політики у сфері праці. 

 

Мета: визначити основні поняття ринку праці, дослідити 

сучасні проблеми та основні чинники, що впливають на ринок 

праці та конкурентоспроможність населення України; 

дослідити пріоритетні напрями державної політики, що 

дозволяє наблизити соціальну політику у сфері праці до 

міжнародних стандартів. 

 

Норма часу: денна: 3 год. / заочна: 1,25 год.  

Питання для обговорення та самостійного опрацювання: 

У процесі підготовки до практичних занять студентам 

необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати 

відповіді на такі питання: 

1. Дайте визначення «ринку праці» та охарактеризуйте 

основні наукові підходи до ринку праці. 

2. У чому полягають соціальні функції праці? 

3. Поясність в чому є особливість товару на ринку праці. 

4. Які проблеми сучасного ринку праці? 

5. Які сучасні показники зайнятості населення? 

6. Чи різняться показники зайнятості населення за 

регіонами (навести цифри)?  

7. Що, на вашу думку, впливає на показники зайнятості 

населення? 
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8. Поясніть особливості державного і договірного 

регулювання соціально-трудових відносин. 

9. Охарактеризуйте напрями державної політики України 

у сфері праці, що дозволять досягнути міжнародних 

стандартів соціальної політики. 

 

Література: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 27, 29, 30, 33, 34, 38, 41 

 

 

Практичне заняття № 7 

Тема 7. Державна політика у сфері соціального захисту. 
1. Поняття і сутність соціального захисту.  

2. Системи соціального захисту населення.  

3. Соціальний захист працездатного населення.  

4. Захист соціально-вразливих категорій населення.  

5. Пенсійне забезпечення.  

6. Публічне управління в системі соціального захисту.  

7. Пріоритетні напрями державної політики у сфері 

соціального захисту.  

 

Мета: визначити основні поняття соціального захисту 

населення, дослідити основні чинники, що впливають на 

соціальний захист населення, визначити соціально-вразливі 

категорії населення та особливості їхнього соціального 

захисту; дослідити напрями державної політики та 

особливості публічного управління системою соціального 

захисту. 

 

Норма часу: денна: 4 год. / заочна: 1,25 год.  

Питання для обговорення та самостійного опрацювання: 

У процесі підготовки до практичних занять студентам 

необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати 

відповіді на такі питання: 

1. Розкрийте поняття соціального захисту населення. 

2. Опишіть роль соціального захисту у системі соціальної 
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політики.  

3. Які функції несе соціальний захисту? 

4. Які напрями, форми і складові соціального захисту?  

5. Опишіть основні механізми здійснення соціального 

захисту в Україні.  

6. Які особливості соціального захисту протягом 

життєвого циклу людини? 

7. Яке законодавче, інституційне та організаційне 

забезпечення соціально-вразливих категорій населення в 

Україні? 

8. Яка роль та місце системи пенсійного забезпечення в 

соціальному захисті населення? 

9. Охарактеризуйте зарубіжний досвід пенсійного 

забезпечення. 

10. Опишіть сутність солідарної та індивідуальної 

(накопичувальної) форми пенсійного забезпечення. Проведіть 

їх порівняльний аналіз. 

11. Приведіть приклади світового досвіду здійснення 

соціального захисту. Обґрунтуйте можливість їх запозичення 

для України. 

 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 

29, 30, 31, 32, 35, 36, 37 

 
Практичне заняття № 8 

Тема 8. Державна молодіжна політика. 
 1. Характеристика молоді як соціально-демографічної 

групи. 
 2. Основні засади державної молодіжної політики. 
 3. Нормативно-правове та фінансове забезпечення 

молодіжної політики. 
 4. Механізми реалізації регіональної молодіжної політики. 
 5. Роль молодіжних організацій в регіональній молодіжній 

політиці. 
 6. Види соціальних послуг для молоді. 
 7. Соціальні проблеми молоді та шляхи їх вирішення. 
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Мета: розкрити особливості молоді як соціально-
демографічної групи та основні чинники які на неї впливають; 
ознайомитись з засадами державної молодіжної політики, її 
законодавчим та фінасовим забезпеченням; вивчити 
особливості реалізації молодіжної політики на регіональному 
рівні; дослідити соціальні проблеми молоді та визначити 
шляхи їх вирішення.  

 

Норма часу: денна: 4 год. / заочна: 1,25 год.  

Питання для обговорення та самостійного опрацювання: 

У процесі підготовки до практичних занять студентам 

необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати 

відповіді на такі питання: 

1.Охарактеризуйте в чому полягає особливість молоді  як 

окремої соціально-демографічної групи. 

2. В чому полягають основні засади державної молодіжної 

політики? 

3. Назвіть базові чинники соціального захисту молоді. 

4. Які нормативно-правові акти формують молодіжну 

політику в Україні? 

5. Як Україна здійснює фінансову підтримку молоді? 

6. Які механізми реалізації молодіжної політики на рівні 

регіонів? 

7. Які пріоритетні напрями здійснення молодіжної 

політики в Рівненській області?  

8. Яка роль молодіжних організацій в молодіжній 

політиці? 

9. З якими соціальними проблемами стикається молодь? 

10. Наведіть приклади Європейських моделей молодіжної 

політики. 

11. Які, на вашу думку, напрями та механізми 

реформування державної політики у сфері соціального 

захисту молоді. 

 

Література: 1, 6, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 36, 38, 41 
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4. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ  

 

Система оцінювання успішності здобувача вищої 

освіти здійснюється а 100-бальною шкалою, яка 

розподіляється на дві складові: 1) 60 балів – поточна складова 

оцінювання; 2) 40 балів – модульна або підсумкова складова 

оцінювання.  

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 

потрібно засвоїти теоретичний матеріал та здати модульні 

контролі знань, а також вчасно виконати практичні завдання. 

В результаті можна отримати такі обов’язкові бали:  

 60 балів - за вчасне та якісне виконання практичних 

занять, що становить поточну складову його оцінки.  

Контроль роботи студентів проводиться шляхом опитування 

(до 5 балів в межах однієї практичного заняття) і 

представлення виконаних рефератів / есе (до 10 балів); 

 модульну або підсумкову складову оцінювання 

організовано шляхом складання двох модульних контролів 

знань студентів: 20 балів – модульний контроль 1 та 20 балів – 

модульний контроль 2.  

Перескладати модульний контроль не дозволяється. 

Якщо здобувач із можливих 60 балів поточної складової 

оцінювання та 40 балів модульної або підсумкової складової 

оцінювання впродовж семестру набрав не менше 60 балів і 

такий результат його задовольняє, то набрана сума балів і є 

підсумковим результатом успішного складання екзамену. 

Якщо студента не задовольняє набрана кількість балів, то він 

повинен скласти підсумковий контроль під час 

екзаменаційної сесії (у межах 40 балів), при цьому усі набрані 

впродовж семестру бали модульних контролів 

анульовуються, тобто результати складання підсумкового 

контролю знань додаватимуться до раніше набраних балів 

поточної складової оцінювання (у межах 60). Студент має 

право взагалі не складати модульні контрольні тести 

впродовж семестру, а відразу планувати складати 
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підсумковий контроль під час екзаменаційної сесії.  

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться за 

шкалою, що наведена у табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання за ЕСТS 

Кількість балів 
Оцінка за національною 

шкалою 
Рівень знань 

90-100 балів відмінно Високий  

(творчий) 

82-89 балів 
добре 

Достатній 

(конструктивно-

варіативний) 
74-81 балів 

64-73 балів 
задовільно 

Середній 

(репродуктивни

й) 
60-63 балів 

35-59 балів 

незадовільно  

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 
1-34 балів 

 

 

 

5. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

Методичне забезпечення 

 

Силабус навчальної дисципліни Публічне управління 

соціальним розвитком для здобувачів вищої освіти ступеня 

«бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною 

програмою «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

денної форми навчання. Рівне. НУВГП. 2022. 10 стор. 
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