
 

РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

“Технологія прийняття рішень у публічному управлінні” 

(2019/20 навч. рік, 6 семестр, 281. – Публічне управління та адміністрування) 

 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год./5 кред.; лк. - 32 год./16; пр. – 32 

год./16; КР; ДСК. 
2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 2. 
3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів. 
4. Розподіл рейтингових балів за видами 

навчальної роботи: а) робота на аудиторних 

заняттях (0,12R = 12 балів): 
- лекції: 16 лк.* 0,75 б./лк. = 12 балів 

б) виконання завдань на практичних заняттях: максимально 18 балів (12 завдань по 1,5 бали). 

Контроль знань на практичних заняттях проводиться у формі диктантів та самостійних робіт. 

Студент може отримати додаткові 0,5 бали за активну роботу при колективному вирішенні задач, 

але в підсумку не більше 1,5 балів за кожне практичне заняття. 

в) виконання контрольної роботи – максимально 10 балів (з них до 5 балів – захист, 1 бал – за 

кожне з завдань контрольної роботи; зараховується у II модульному циклі). 

г) складання комплексних письмових модульних контролів – всього 20 балів (10 балів кожний, 
теоретичне завдання 
– максимум 5 балів; практичне завдання – максимум 5 балів). 

Підсумок рейтингових балів за модульними циклами: 

1-й модульний цикл: 8 лк. * 0,75 б./лк. + 6 пр. * 1,5 б./пр. + 10 б./м = 

25 б. (max) min: 25*0,35 = 8,75 б. 

2-й модульний цикл: 8 лк. * 0,75 б./лк. + 6 пр. * 1,5 б./пр. + 10 б./кр + 10 б./м 

= 35 б. (max) min: 35*0,35 = 12,25 б. 

ДСК: 40 балів 
5. Для студентів, що навчаються за індивідуальним графіком, рекомендований розподіл балів: 

а) виконання контрольної роботи – максимально 20 балів (з них до 10 балів – захист, 2 бали – за 

кожне з завдань контрольної роботи; зараховується у II модульному циклі); 

б) складання комплексних письмових модульних контролів – всього 40 балів (20 балів кожний, 

теоретичне завдання – максимум 10 балів; практичне завдання – максимум 10 балів); 

в) складання додаткового семестрового контролю – максимум 40 балів. 

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного 

контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає 

незадовільній оцінці (менше зазначеної в п. 5), проводиться не пізніше двох тижнів після 

проведення ПМК. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не 

підвищуються. 

7. Консультаційна робота за розкладом використовується для індивідуальної роботи в аудиторії, 

захисту контрольної роботи та робіт за п.7. 

8. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до 

отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою: 
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9. Підсумковий семестровий контроль складається тільки при незадовільній оцінці поточного 

модульного контролю “FX” (від 35 до 59 балів) і проводиться за правилами екзамену. Підвищення 

позитивної оцінки, визначеної на підставі рейтингових балів поточного модульного контролю, не 

відбувається. 

10. Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 35 до підсумкового семестрового контролю 

не допускаються. 
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РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ ВИКОНАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З 

ДИСЦИПЛІНИ « 

«ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (2019/20 

навчальний рік, 6 семестр, напрям підготовки «Публічне управління та 

адміністрування)») 

 

1. Шкала оцінювання: R = 100 балів (1 кред.).  

2. Процедура виконання та вимоги до оформлення роботи.   

Курсова робота є самостійною роботою. Виконується письмово або з 

використанням комп’ютерної техніки за вибором студента.  

Курсова робота складається з трьох розділів (теоретичної, розрахунково-

аналітичної частин, розробки і обґрунтування пропозицій). Курсова робота виконується на 

стандартних аркушах формату А4 та оформлюється згідно з діючим стандартом ДСТУ 

3008-95.  

Курсова робота повинна містити такі основні структурні елементи, розміщені в 

такій послідовності:  

- титульний аркуш;  

- зміст;  

- вступ;  

- основна частина;  

- висновки;  

- перелік посилань;  

- додатки (при необхідності).  

Виконання курсової роботи складається з таких етапів:  

• вибір теми роботи та об’єкта дослідження. 

• опрацювання нормативних документів та літературних джерел. 

• складання  плану курсової роботи. 

• збирання та аналіз інформації на основі обраних методів дослідження.  

• написання тексту та його редагування. 

• оформлення курсової роботи. 

• рецензування роботи науковим керівником. 

• захист  курсової роботи. 

1. Ознайомлення з темою курсової роботи.  Тематика курсових робіт розробляється 

кафедрою згідно з затвердженою програмою курсу і охоплює найважливіші питання з 

дисципліни «Технологія прийняття  рішень у публічному управлінні» . За  погодженням із 

науковим керівником студент може обрати тему, що не врахована у наведеному переліку 

тем (відповідно до власних науково-дослідницьких інтересів та можливостей отримання 

необхідної інформації на об’єкті дослідження). Курсові роботи з даної дисципліни 

повинні виконуватися на матеріалах конкретних організацій. Тому одночасно з вибором 

теми визначається об’єкт дослідження, на матеріалах якого буде виконуватися курсова 

робота.  

2. Добір, вивчення та аналіз літератури за запропонованою темою, складання 

попереднього плану роботи.  

3. Консультація з викладачем, затвердження остаточного плану роботи (завіряється 

підписом викладача та розміщується після титульного аркуша).  

4. Збирання та аналіз інформації на основі обраних методів дослідження. Курсову 

роботу з дисципліни ««Технологія прийняття  рішень у публічному управлінні» необхідно 

виконувати на фактичному матеріалі, що відображає діяльність організації, галузі та 

регіону. Починаючи працювати над курсовою роботою, студент має ознайомитися з 

організаційною  структурою – об’єкта дослідження. Інформацію про обсяги та характер 

діяльності підприємства (галузь , регіон), стан досліджуваної проблеми необхідно вибрати 



за останні три роки. Це сприяє виявленню тенденцій та закономірностей розвитку 

організації. З метою обробки зібраної інформації доцільно використовувати інформаційні 

технології. 

5. Добір статистичного матеріалу та його обробка, якщо цього вимагає специфіка 

запропонованої теми.  

6. Виконання розрахунково-аналітичної частини роботи.  

7. Написання тексту та оформлення курсової роботи.  

8. Подання роботи на перевірку викладачу.  

9. Ознайомлення із зауваженнями, виправлення виявлених помилок за їх наявності.  

10. Підготовка до захисту та захист курсової роботи.  

Робота подається на перевірку викладачу на лекційному занятті 05.05.2020. У разі 

невиконання зазначеної умови бали за якість виконання роботи зменшуються на 50%. У 

разі виявлення факту несамостійного виконання роботи викладач має право змінити тему 

та зобов’язати студента виконати її письмово. Обов’язковою є присутність по тексту 

посилань на джерела (друковані або на електронних носіях). У разі виявлення факту 

недостовірних посилань бали за якість підготовки курсової роботи зменшуються на 50%. 

Обсяг курсової роботи при виконанні із застосуванням технічних засобів не повинен 

перевищувати 45 сторінок (без додатків).  

3. Вимоги до змісту курсової роботи.  

У вступі обґрунтуються актуальність та практична значущість обраної теми. У 

цій частині визначається мета роботи, поставлені завдання (вони перераховуються 

відповідно до плану); об’єкт дослідження; зазначаються методи дослідження; теоретико-

методологічні та інформаційні джерела, що були використані в процесі дослідження. 

Об'єкт – це процес чи явище, що породжує проблемну ситуацію та обраний для вивчення. 

Предмет – міститься в межах об'єкту. 

Рекомендація: вступ до курсової роботи доцільно писати після виконання її основної 

частини, зроблених висновків і внесених пропозицій. 

Основна частина курсової роботи передбачає глибоке і всебічне розкриття змісту 

обраної теми. Як правило, ця частина складається з трьох розділів: теоретичного, 

аналітичного та підсумково-рекомендаційного. Наприкінці кожного розділу подаються 

висновки на підставі викладеного в ньому матеріалі. 

У першому, теоретичному розділі (приблизно на 15 сторінках) може бути 2 

параграфи. В них розглядаються загальні теоретичні підходи до проблеми, виходячи з 

аналізу використаних законодавчих та нормативних документів, наукових джерел. 

Необхідно розглянути ступінь розкриття обраної теми в науковій літературі,  доцільно при 

цьому порівняти різні погляди науковців, які працювали над цією проблемою. Слід 

використовувати опубліковані статистичні дані з посиланням на джерела;  

 Другий, аналітичний розділ викладається на 10-15 сторінках і складається з двох 

параграфів.  

У першому та другому параграфі  подається стан та оцінка об’єкта дослідження в 

такій послідовності: 

− аналіз стану об‘єкта та характер прийняття управлінських рішень (країна, 

регіон): форма власності, організаційно-правова форма ораганізації; дата та мета 

заснування, місцезнаходження, матеріально-технічна база (опис приміщення, складів, 

транспорту тощо, вартісна оцінка), основні економічні показники за останні 3 звітних 

роки, організаційна структура управління, дані про чисельність працюючих; 

− особливості застосування різних методів та технологій в публічному 

управлінні (регіон, країна).  

 Цей підрозділ повинен містити описання та характеристику сучасного стану 

досліджуваної проблеми, її ґрунтовний аналіз. 



Викладений текст ілюструється таблицями, діаграмами та рисунками, побудованими 

на підставі аналізу фактичного матеріалу. Копії реальних документів (при можливості ) 

можна винести у Додатки.  

Усі аналітичні розрахунки, моделі, таблиці, графічні ілюстрації  повинні 

супроводжуватися аналізом та висновками, що дозволять розкрити сутність обраної теми.  

Поглиблений аналіз допоможе виявити невикористані резерви ПК. 

 Третій, підсумково-рекомендаційний розділ (подається на 7-8 сторінках). Тут 

визначаються результати проведеного аналізу.  

Після підсумків подаються пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи. Пропозиції 

повинні бути детально обґрунтованими і виходити з виявлених відхилень від оптимальних 

показників, проблем та недоліків у діяльності органів влади.  

Пропозиції можуть розроблятися на основі використання сучасного досвіду (при 

цьому студент демонструє свою освіченість та менеджерський світогляд). Водночас, якщо 

ця пропозиція зараз є нереальною для конкретного об’єкту дослідження, потрібно 

обов’язково пояснити  причини. Таким чином студент продемонструє реалізм мислення та 

знання проблем реального об’єкта. 

 В узагальнених висновках та пропозиціях (викладаються на 2 – 3 сторінках) 

необхідно зазначити, якою мірою автор виконав поставлені завдання і досягнув мети 

курсової роботи. У цьому розділі не можуть з’явитися пропозиції, які не були  розглянуті 

раніше. 

Перелік посилань містить список літературних джерел, що використовуються 

при підготовці курсової роботи. Формуючи список використаної літератури, необхідно 

враховувати обмеження щодо його обсягу не менше 25 найменувань, але не більше 35. 

Додатки складаються з громіздких таблиць допоміжного характеру, діаграм, схем, 

фінансової документації і нумеруються у тій послідовності, у якій на них надається 

посилання у тексті.  

Перелік тем та рекомендації щодо виконання курсової роботи містяться у 

методичних рекомендаціях щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія 

прийняття рішень у публічному управлінні».  

4. Підсумкове оцінювання курсової роботи. Робота оцінюється в два етапи: 10…50 

балів за якість виконання роботи та 10…50 балів за захист роботи. 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90≤RD≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною 

кількістю помилок 

4, 0 (добре) 

74≤RD≤89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60≤RD≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе складання 

заходу підсумкового 

контролю 

2 (незадовільно) 

 

35≤RD≤59 

НЕЗАДОВІЛЬНО до заходу підсумкового 

семестрового контролю не 

допускається, необхідний 

повторний курс з 

навчальної дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD<35 



Якщо при першому захисті сума балів за курсову роботу дозволяє отримати позитивну 

оцінку, повторні захисти з метою підвищення оцінки не дозволяються. 

 

 
 


