




Вступ 
 

1. Мета дисципліни – формування у студентів уявлень про базові проблеми 

соціального управління та муніципального менеджменту загалом, забезпечення стійкої 

системи знань щодо управління первинною адміністративно-територіальною одиницею 

держави, в рамках якої здійснюється місцеве самоврядування, представлене територіальною 

громадою та виборними органами, що забезпечене фінансово-матеріальною основою.  
 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
2.1 До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальну теорію реалізації 

державної ті політичної влади на регіональному, локальному  та муніципальному рівні; 

базові моделі функціонування місцевого управління та самоврядування в світі; специфіку 

взаємодії органів державної влади  з органами місцевого самоврядування в Україні та в світі 

загалом; основні поняття та категорії в публічному адмініструванні; основи економічної 

теорії тощо. 
2.2 Вміти опрацьовувати та інтерпретувати інформацію щодо реалізації соціально-
економічної політики первинної адміністративно-територіальної одиниці як на 

теоретичному, так і на прикладному рівні; застосовувати основні поняття, категорії 
парадигми й теорії для аналізу соціально-економічних та політичних явищ і процесів на 

муніципальному, локальному та національному рівнях; виявляти сучасні виклики, загрози і 

тенденції розвитку та подальшої еволюції системи управління на рівні муніципальних 

одиниць;  аналізувати та прогнозувати результати прийняття управлінських політико-
адміністративних рішень для територіально-адміністративної одиниці. 
2.3 Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичним мисленням та аналітичними здібностями для прогнозування 

політичних, соціально-економічних, культурно-духовних процесів та явищ; навичками та 

вміннями для опрацювання іншомовних фахових джерел. 
 
3.  Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Політико-правові аспекти 

соціального управління та муніципальний менеджмент» спрямована на розкриття 

особливостей здійснення управління та керівництва первинною адміністративно-
територіальною одиницею держави, в рамках якої здійснюється місцеве самоврядування, 

представлене територіальною громадою та виборними органами, що забезпечене фінансово-
матеріальною основою. Адже муніципальні послуги як вид публічних послуг є базовим 

елементом муніципальної діяльності, основою соціально-економічних відносин між людьми 

на території села, селища міського типу, міста чи регіону. Дана дисципліна розкриває основи 

менеджменту муніципальних послуг з позицій теорії систем, теорії управління та теорії 

організації. Дисципліна «Політико-правові аспекти соціального управління та 

муніципальний менеджмент» покликана розкрити доцільність використання форм, методів і 
засобів менеджменту для підвищення якості адміністративно-управлінських рішень на  рівні 

муніципальної одиниці.  
 
4. Завдання (навчальні цілі) – сформувати у студентів цілісну систему знань про 

муніципальній менеджмент та основні проблеми в системі соціального управління;  про 

сучасні дослідження щодо організації соціально-економічної політики на рівні 

муніципального утворення; про  основну проблематику, дослідницькі підходи та механізми 
управління первинною адміністративно-територіальною одиницею держави. В результаті 

навчання студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й 

використовувати їх у своїх самостійних дослідженнях політичних процесів, вміючи надавати 

неупереджену експертну оцінку дослідженим явищам та процесам внутрішньої політики і 

керівництва і управління територіально-адміністративною одиницею. 
 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 



ФК1. Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький 

апарат сучасної політичної науки. 
ФК3. Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький 

апарат сучасної політичної науки. 
ФК6. Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському 

та глобальному рівні. 
ФК7. Здатність застосовувати теорії та методи  прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності. 
 
5. Результати навчання: 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 

Форми 
(та/або методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 
Знати: 

1.1 

Сутність основних соціальних-
економічних та політичних явищ і 

процесів, що є предметом 

дисципліни «Політико-правові 

аспекти соціального управління 

та муніципальний менеджмент» 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання для 

самостійної роботи, 
підсумкова 

контрольна робота 

15 

1.2 

Сутність та базові поняття 

муніципального менеджменту; 

моделі, принципи та 

закономірності реалізації 

муніципального менеджменту в 

Україні та в світі загалом 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання для 

самостійної роботи,  
підсумкова 

контрольна робота 

15 

1.3 

Нормативно-правову базу 
муніципального управління, її 

проблеми та основні напрямки 
удосконалення 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання для 

самостійної роботи, 
підсумкова 

контрольна робота 

10 

Вміти:  

2.1 

Аналізувати соціально-економічні 
і політичні явища, критично 

оцінювати їх в ЗМІ та в мережі 

інтернет, надавати їм фахову 

інтерпретацію з урахуванням 

здобутків політичних наук, 

зокрема і муніципального 

менеджменту 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання для 

самостійної роботи 
10 

2.2 

Знаходити пояснення проблемам 

соціальної, громадсько-політичної 

та професійної діяльності в 

закономірностях функціонування 

суспільства, політики і влади 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання для 

самостійної роботи 
15 

2.3 

Аналізувати процеси та явища, що 

мають місце на рівні 

адміністративно-територіальних 

одиниць в Україні, розкривати 

сутність актуальних соціально-
економічних і політичних проблем, 

конфліктів сучасного суспільства, 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання для 

самостійної роботи,  
підсумкова 

контрольна робота 

5 



 
6.  Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
Результати навчання  

дисципліни (код) 
Програмні  
результати навчання (назва) 

1.1
 

1.2
 

1.3
 

2.1
 

2.2
 

2.3
 

3.1
 

3.2
 

3.3
 

4.1
 

4.2
 

ПРН 1. Розуміти предметну область, етичні 

та правові засади професійної діяльності + + + + + + + + +  + 

ПРН 8. Вміти використовувати базовий 

категорійно-понятійний та аналітично 
дослідницький апарат сучасної політичної науки 

+ + + + + + + + + + + 

ПРН 10. Вміти описувати, пояснювати й 

оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та 

ідеологічних контекстах 

+ + + + + + + + + + + 

ПРН 13. Вміти аналізувати публічну політику 

на місцевому, національному, європейському та 

глобальному рівні 
+ + + + + + + + + + + 

ПРН 14. Застосовувати теорії та методи 

прикладної політології, політичних комунікацій, 

спеціальних політологічних дисциплін у 

професійній діяльності 

+ + + + + + + + + +  

умови та чинників виникнення та 

подальшого їх врегулювання 
Комунікація:  

3
3.1 

Використовувати знання 

іноземних мов для аналізу 

інформаційних інтернет-ресурсів, 

читання новітньої соціально-
економічної та політичної 

літератури 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання для 

самостійної роботи, 
5 

3
3.2 

Представляти результати 

проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, 

есе, презентацій 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання для 

самостійної роботи 
5 

2
3.3 

Вести полеміку стосовно 

актуальних соціально-економічних 

та політичних проблем життя 

муніципального утворення 

Семінарське 

заняття 

Усні відповіді, 
участь в дискусії на 

семінарському 

заняття 

5 

Автономність та відповідальність:  

4
4.1 

Самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу із 

муніципального менеджменту, 
вільно володіти методами 

обробки, аналізу та синтезу 

наукової інформації 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

конспект 

першоджерел, 

завдання для 

самостійної роботи 

10 

4
4.2 

Нести відповідальність за 

достовірність інформації, яка 

повідомляється під час 

семінарських занять та 

використовується при написанні 

самостійних робіт 

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання для 

самостійної роботи 
5 



7. Схема формування оцінки 
8.  
7.1 Форми оцінювання  
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1-1.3), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – 
результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки. 
Оцінювання семестрової роботи: 
1. Усна доповідь: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –             9-15 балів; 
2. Доповнення /участь у дискусії: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –    3-5 балів; 
3. Самостійна робота: (конспект першоджерел): РН 1.1, 4.1, 4.2 –            18-30 балів; 
4. Самостійна робота: (SWOT-аналіз): РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 3.2, 4.1, 4.2 –      18-30 балів. 
 
 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах), за самостійну роботиу (конспект першоджерел) та за самостійну роботу (SWOT-
аналіз). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі 

       Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 1.1, 1.2, 1.3, 2.3 – 12-20 балів. 

 Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

 Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  

 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.      

 Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

  

 При простому розрахунку отримуємо: 

  

 Семестрова кількість 

балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 



Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 
 
7.2 Організація оцінювання 
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 48 балів Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі 

До теми: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

Min – 9 бали Max –  15 балів 

Доповнення, 

участь в дискусіях 

До теми: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 8 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. 

Min – 3 балів Max –  5 балів 

 
Самостійна робота 

До теми 14:  Самостійна 

робота з текстами – конспект 

5 текстів; 
Min – 12 балів Max – 20 балів 

До теми 12: SWOT-аналіз 

обраного мунціипальноо 

утворення  
Min – 24 балів Max – 40 балів 

Підсумкова 

контрольна 

робота 
До тем 1-14 Min – 12 балів Max – 20 балів 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 
 Min – 60 Max – 100 

 
Критерії оцінювання: 
 
1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  
7-6 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 
 5-4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності; 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 
 
Доповнення / участь в дискусіях: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми;  
2 бали – доповнення змістовне;  



1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
 
2. Самостійна робота (SWOT-аналіз): 
40-31 балів – студент у повному обсязі розкрив питання, вільно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи 

обов’язкову та додаткову літературу; 
30-21- бали – студент у достатньому обсязі розкрив питання, вільно його виклав в матеріалі, 

але не навів достатньої аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 
20-11 бали – в цілому розкрив питання, але не продемонстрував глибину знань, не спирається 

на необхідну навчальну літературу, Має в SWOT-аналізі суттєві неточності;5 
10-1 бали – не в повному розкрив питання, фрагментарно та поверхово його виклав, 

недостатньо розкрив зміст поставленого питання. Має суттєві помилки в SWOT-аналізі. 
 
3. Самостійна робота (конспект першоджерел): 
 
20-11 балів – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними власними 

зауваженнями та поясненнями; 
10-1 балів – студент законспектував текст без цитувань та пояснень. 
 
4. Підсумкова контрольна робота: 
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 

дослідження / підсумкової контрольної роботи; 
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи.  Допускаються 

несуттєві неточності; 
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 
5-1 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 
7.3 Шкала відповідності 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п Назва  лекції Кількість годин 
Лекції Семінари Самостійна робота 

1 Тема 1. Сутність та загальна характеристика 

системи муніципального менеджменту 1  10 

2 
Тема 2. Фінансовий менеджмент як управління 

фінансовими ресурсами муніципального 

утворення 
1  10 

3 Тема 3. Маркетингові інструменти в системі 

муніципального менеджменту  1 10 

4 Тема 4. Проектний менеджмент в 

муніципальному управлінні 1  10 

5 Тема 5. Управління муніципальними 

логістичними системами 1 1 10 

6 Тема 6. Антикризове управління в 

муніципальному менеджменті   10 

7 Тема 7. Інформаційні-аналітичні інструменти в 

системі муніципального менеджменту 1  10 

8 Тема 8. Ситуаційне муніципальне управління  1 10 

9 Тема 9. Кадрова політика в системі 

муніципального менеджменту 1  10 

10 Тема 10. Вертикальні  та горизонтальні взаємодії 

органів муніципального управління   10 

11 Тема 11. Взаємодії органів муніципального 

управління з фінансово-кредитними установами   10 

12 Тема 12. Взаємодія бізнесу і органів 

муніципального утворення   1 10 

13 
Тема 13. Управління галузево-функціональними 

комплексами на території муніципальних 

утворень 
  10 

14 
Тема 14. Досвід організація муніципального 

управління в зарубіжних країнах 
 

1  10 

 Самостійна робота (конспект першоджерел)   14 
 Самостійна робота (SWOT-аналіз)   14 
 Підсумкова контрольна робота 1   

 ВСЬОГО 8 4 168 
 
Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 
Лекцій     – 8 год. 
Семінарських занять   – 4 год. 
Самостійна робота   – 168 год. 
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