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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Г алузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, освітній 

ступінь

Характеристика навчальної 
дисципліни

Кількість кредитів 
відповідно до ECTS -3

Галузь знань:
без обмежень

Спеціальність:
без обмежень

Освітньо-наукова
програма:

без обмежень

заочна форма навчання

Навчальна дисципліна вільного 
вибору здобувачів вищої 

освіти
Рік підготовки

2

Загальна кількість 
годин -  90

Рівень вищої освіти:
• другий (магістерський)
• третій (освітньо- 

науковий)

Семестр
4

Лекції

10

Семінари, практичні

20

Самостійна робота

60
Форма контролю

залік

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Метою викладання навчальної дисципліни "Відкрите врядування" є формування у 
слухачів необхідних знань щодо побудови та функціонування системи відкритого 
врядування, вмінь та навичок використовувати ці знання у практичній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Відкрите врядування» є надання 
систематизованих знань щодо принципів, підходів та моделей відкритого врядування, 
сформувати уміння і навички впровадження механізмів відкритого врядування у сучасних 
суспільних умовах.

Результати навчання
Після вивчення дисципліни слухачі повинні: 

знати:
• організацію групових форм внутрішньо організаційної комунікації;
• основні поняття щодо відкритого врядування;
• теоретичні засади побудови та функціонування системи відкритого врядування, 

основні тенденції його розвитку;
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• підходи, моделі та механізми взаємодії держави, бізнесу та громадськості у системі 
відкритого врядування;

• принципи, методи та особливості побудови і функціонування органів публічної влади 
на засадах відкритого врядування;

вміти:
• аналізувати та оцінювати державну комунікативну політику;
• аналізувати діяльність органів публічної влади та визначати проблеми впровадження 

принципів і підходів відкритого врядування;
• застосовувати сучасні форми та методи співпраці органів публічної влади з бізнес- 

структурами;
• комплексно використовувати методи та механізми консультацій органів публічної 

влади з громадськістю, активної участі громадян у процесах публічного управління;
• розробляти рекомендації щодо впровадження управління, орієнтованого на результат, 

в органах публічної влади;
• визначати напрями удосконалення кадрового забезпечення органів публічної влади 

для впровадження відкритого врядування.

Загальні компетентності (ЗК)
Здатність до формування системного наукового світогляду, професійної і 

академічної етики та загального культурного кругозору.
Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або 

професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші 
проблеми.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)
Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні 

напрями розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні 
організації.

Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вирішення 
складних управлінських і соціальних проблем та вдосконалення публічного управління та 
адміністрування в умовах змін.

Соціальні навички (soft skills)
• здатність логічно і критично мислити,
• здатність самостійно приймати рішення,
• креативність.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1. Теоретичні засади відкритого врядування

Тема 1. Понятійний апарат щодо відкритого врядування
Поняття відкритого врядування як інноваційної концепції публічного управління. 

Пов’язані поняття (суспільно-владна взаємодія, прозорість діяльності органів публічної 
влади, державно-громадські консультації, електронний бізнес, електронна комерція, 
краудсорсинг, мережеве управління, публічні послуги тощо). Зв’язок відкритого та 
електронного врядування.

Тема 2. Загальна характеристика функціонування та розвитку системи 
відкритого врядування

Історичні витоки концепції відкритого врядування. Міжнародна організація
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"Партнерство відкритого уряду", нормативна база її діяльності. Принципи побудови 
системи відкритого врядування. Основні підходи відкритого врядування (інформаційний, 
корпоративний, мережевий, соціальний), їх загальна характеристика. Основні тенденції 
розвитку відкритого врядування у світі. Нормативно-правова база та проблеми 
впровадження відритого врядування в Україні.

Змістовний модуль 2. Взаємодія держави, бізнесу та громадськості у системі
відкритого врядування

Тема 3. Забезпечення прозорості діяльності органів публічної влади
Закон про доступ до публічної інформації як базовий компонент 

інформування бізнесу та громадськості про діяльність органів публічної влади. 
Інтегровані веб-портали та бази даних органів публічної влади з доступом через 
Інтернет. Оприлюднення органами публічної влади широкого кола інформаційних 
продуктів у електронному вигляді. Системи електронних розсилок та оповіщень. 
Формування тематичних рубрик та створення пошукових систем на веб-порталах 
органів публічної влади.

Тема 4. Взаємодія держави та бізнесу в форматі відкритого врядування
Забезпечення розвитку і державне регулювання електронного бізнесу та 

електронної комерції. Запровадження електронних систем державних закупівель. 
Нові механізми інформаційного супроводу підприємницької діяльності та 
консультування підприємців з боку державних структур. Розробка стандартів 
надання публічних послуг, використання хартій громадян (споживачів). Система "єдиного 
вікна". Центри надання публічних послуг. Технології надання електронних послуг. 
Лобізм в органах публічної влади, public relations та government relations. Використання 
аутсорсингу в управлінських процесах. Публічно-приватне партнерство у вирішенні 
суспільних проблем.

Тема 5. Участь громадськості у виробленні та реалізації політики в 
публічному управлінні

Поняття та принципи участі громадськості у виробленні та реалізації політики на 
державному та місцевому рівнях. Консультації між органами публічної влади, 
громадськими організаціями та громадянами. Електронні поштові скриньки та 
сторінки коментарів на веб-порталах органів публічної влади. Системи електронних 
звернень, зокрема до парламенту. Громадські комітети. Організація онлайн-консультацій 
та дискусій. Блоги для розміщення і оцінювання ідей та пропозицій. Поняття активної 
участі громадськості в публічному управлінні та засадах партнерства з органами влади. 
Конференції з вироблення консенсусу. Громадські жюрі. Конференції з дослідження 
майбутнього. Громадські форуми. Діалогові процеси. Краудсорсинг для залучення 
громадян до вирішення державних завдань. Поняття громадського контролю за діяльністю 
владних інститутів. Суб’єкти, процес та методологія громадського контролю. 
Громадський моніторинг. Громадська експертиза. Громадський аудит. Громадське 
розслідування.

Змістовний модуль 3. Побудова та функціонування органів публічної влади на
засадах відкритого врядування

Тема 6. Впровадження управління, орієнтованого на результат, в органах 
публічної влади

Створення ситуаційних центрів як організаційних механізмів стратегічного та
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оперативного управління. Запровадження аудиту результатів діяльності державних 
структур. Розробка стандартів якості їх роботи. Впровадження систем управління якістю в 
органах державної влади на основі інтерпретації стандартів серії ДСТУ ISO 9001. 
Використання загальної оцінної моделі CAF. Утворення напівавтономних виконавчих 
агентств. Запровадження контрактних відносин між державними установами. Створення 
систем електронної взаємодії органів публічної влади. Використання електронних 
документів та електронних цифрових підписів.

Тема 7. Кадрове забезпечення відкритого врядування
Введення контрактних моделей найму державних службовців. Інноваційні 

механізми конкурсного відбору на державну службу. Пов’язування оплати праці 
державних службовців з результатами їх роботи. Навчання новим управлінським 
технологіям. Механізми обов’язкової та добровільної ротації державних 
службовців. Надання керівникам державних установ значної самостійності в управлінні 
персоналом. Підготовка лідерів змін. Формування інноваційно орієнтованої 
управлінської еліти.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
усього у тому числі

л п ла
б

ін
д

с.р

1 2 3 4 5 6 7
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади відкритого врядування

Тема 1. Понятійний апарат щодо відкритого 
врядування 7 2 - - - 5

Тема 2. Загальна характеристика функціонування та 
розвитку системи відкритого врядування 9 - 4 - - 5

Усього годин за змістовим модулем 1 16 2 4 - - 10
Змістовий модуль 2. Взаємодія держави, бізнесу та громадськості у системі

відкритого врядування
Тема 3. Забезпечення прозорості діяльності органів 
публічної влади 5 - - - - 5

Тема 4. Взаємодія держави та бізнесу в форматі 
відкритого врядування 5 - - - - 5

Тема 5. Участь громадськості у виробленні та 
реалізації політики в публічному управлінні 9 2 2 - - 5

Усього годин за змістовим модулем 2 19 2 2 - - 15
Змістовий модуль 3. Побудова та функціонування органів публічної влади на 

засадах відкритого врядування
Тема 6. Впровадження управління, орієнтованого на 
результат, в органах публічної влади 26 4 6 - - 16

Тема 7. Кадрове забезпечення відкритого врядування 29 2 8 - - 19
Усього годин за змістовим модулем 3 55 6 14 35
РАЗОМ: 90 10 20 60
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5. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Теми практичних 
занять

Зміст практичних занять Форма
контролю

Години

1 2 3 4 5
Змістовий модуль 1

1. Тема 2. Загальна 
характеристика 
функціонування та 
розвитку системи 
відкритого 
врядування

Історичні витоки концепції 
відкритого врядування. 
Міжнародна організація 
"Партнерство відкритого уряду", 
нормативна база її діяльності. 
Принципи побудови системи 
відкритого врядування. Основні 
підходи відкритого врядування 
(інформаційний, корпоративний, 
мережевий, соціальний), їх загальна 
характеристика. Основні тенденції 
розвитку відкритого врядування у 
світі. Нормативно-правова база та 
проблеми впровадження відритого 
врядування в Україні.

Опитування,
письмові
завдання

4

2. Тема 5. Участь 
громадськості у 
виробленні та 
реалізації політики в 
публічному 
управлінні

Поняття та принципи участі 
громадськості у виробленні та 
реалізації політики на державному 
та місцевому рівнях. Консультації 
між органами публічної влади, 
громадськими організаціями та 
громадянами. Електронні поштові 
скриньки та сторінки коментарів 
на веб-порталах органів 
публічної влади. Системи 
електронних звернень, зокрема до 
парламенту. Громадські комітети. 
Організація онлайн-консультацій та 
дискусій. Блоги для розміщення і 
оцінювання ідей та пропозицій. 
Поняття активної участі 
громадськості в публічному 
управлінні та засадах партнерства з 
органами влади. Конференції з 
вироблення консенсусу. Громадські 
жюрі. Конференції з дослідження 
майбутнього. Громадські форуми. 
Діалогові процеси. Краудсорсинг 
для залучення громадян до 
вирішення державних завдань. 
Поняття громадського контролю за 
діяльністю владних інститутів. 
Суб’єкти, процес та методологія 
громадського контролю. 
Громадський моніторинг.

Опитування,
письмові
завдання

2
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Громадська експертиза. 
Громадський аудит. Громадське 
розслідування.

3. Тема 6.
Впровадження 
управління, 
орієнтованого на 
результат, в органах 
публічної влади

Створення ситуаційних центрів як 
організаційних механізмів 
стратегічного та оперативного 
управління. Запровадження аудиту 
результатів діяльності державних 
структур. Розробка стандартів 
якості їх роботи. Впровадження 
систем управління якістю в органах 
державної влади на основі 
інтерпретації стандартів серії 
ДСТУ КО 9001. Використання 
загальної оцінної моделі СЛБ. 
Утворення напівавтономних вико
навчих агентств. Запровадження 
контрактних відносин між 
державними установами. 
Створення систем електронної 
взаємодії органів публічної влади. 
Використання електронних 
документів та електронних 
цифрових підписів.

Опитування,
письмові
завдання

6

4. Тема 7. Кадрове 
забезпечення 
відкритого 
врядування

Введення контрактних моделей 
найму державних службовців. 
Інноваційні механізми конкурсного 
відбору на державну службу. 
Пов’язування оплати праці 
державних службовців з 
результатами їх роботи. Навчання 
новим управлінським технологіям. 
Механізми обов’язкової та 
добровільної ротації державних 
службовців. Надання керівникам 
державних установ значної 
самостійності в управлінні персо
налом. Підготовка лідерів змін. 
Формування інноваційно 
орієнтованої управлінської 
еліти.

Опитування,
письмові
завдання

8

Разом: 20

6. САМОСТІЙНА РОБОТА
Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів вищої освіти:

1.самостійне опрацювання тем дисципліни (в тому числі: підготовка до аудиторних 
занять -  10 год.; підготовка до контрольних заходів -  20 год.) -  60 год 

Усього 60 год.
Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 

перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань, захисту письмової
роботи.
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Розподіл годин самостійної роботи за темами дисципліни

Тема Год.
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади відкритого врядування

Тема 1. Понятійний апарат щодо відкритого врядування 5
Тема 2. Загальна характеристика функціонування та розвитку системи відкритого 
врядування 5

Усього годин за змістовим модулем 1 10
Змістовий модуль 2. Взаємодія держави, бізнесу та громадськості у системі 

відкритого врядування
Тема 3. Забезпечення прозорості діяльності органів публічної влади 5
Тема 4. Взаємодія держави та бізнесу в форматі відкритого врядування 5
Тема 5. Участь громадськості у виробленні та реалізації політики в публічному 
управлінні 5

Усього годин за змістовим модулем 2 15
Змістовий модуль 3. Побудова та функціонування органів публічної 

влади на засадах відкритого врядування
Тема 6. Впровадження управління, орієнтованого на результат, в органах публічної 
влади 16

Тема 7. Кадрове забезпечення відкритого врядування 19
Усього годин за змістовим модулем 3 35
Усього годин 60

Питання для самоконтролю.
До теми 1

1. Поняття відкритого врядування як інноваційної концепції публічного управління.
2. Пов’язані поняття (суспільно-владна взаємодія, прозорість діяльності органів 

публічної влади, державно-громадські консультації, електронний бізнес, 
електронна комерція, краудсорсинг, мережеве управління, публічні послуги тощо).

3. Зв’язок відкритого та електронного врядування.
4. Історичні витоки концепції відкритого врядування.

До теми 2
1. Особливості, переваги та недоліки Закону України "Про доступ до 

публічної інформації".
2. Приклади побудови інтегрованих веб-порталів органів публічної влади 

(Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, центральні органи виконавчої 
влади, місцеві державні адміністрації).

3. Оприлюднення органами публічної влади інформаційних продуктів у 
електронному вигляді на власних веб-порталах і сайтах.

4. Проблеми інформаційного наповнення веб-сайтів місцевих державних 
адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

5. Системи електронних розсилок та оповіщень, вітчизняні приклади 
(Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України).

6. Тематичні рубрики та пошукові системи на веб-порталах вітчизняних 
органів публічної влади, їх особливості та потреби удосконалення.

До теми 3
1. Забезпечення розвитку і державне регулювання електронного бізнесу та 

електронної комерції.
2. Запровадження електронних систем державних закупівель.
3. Нові механізми інформаційного супроводу підприємницької діяльності та
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консультування підприємців з боку державних структур.
4. Розробка стандартів надання публічних послуг, використання хартій громадян

(споживачів).
5. Система "єдиного вікна".
6. Центри надання публічних послуг.
7. Технології надання електронних послуг.

До теми 4
1. Забезпечення розвитку і державне регулювання електронного бізнесу та 

електронної комерції в України: проблеми та перспективи.
2. Запровадження електронних систем державних закупівель. Система 

"Прозоро", їх особливості функціонування, потреби удосконалення.
3. Механізми інформаційного супроводу підприємницької діяльності та 

консультування підприємців з боку державних структур.
4. Розробка стандартів надання публічних послуг, використання хартій громадян 

(споживачів), зарубіжні приклади таких хартій, можливості впровадження в Україні.
5. Закон України "Про адміністративні послуги", його особливості, переваги та 

недоліки.
6. Система "єдиного вікна", центри надання публічних послуг. Сервісні центри 

"Готово".
7. Технології надання електронних послуг, зарубіжні приклади (Франція, 

Естонія тощо).
8. Вітчизняний портал адміністративних послуг, перспективи його 

розвитку.
9. Лобізм в органах публічної влади, public relations та government relations: 

зарубіжна практика та вітчизняні проблеми.
10. Використання аутсорсингу в управлінських процесах.
11. Публічно-приватне партнерство у вирішенні суспільних проблем.
12. Закон України "Про державно-приватне партнерство" та проблеми його 

реалізації.

До теми 5
1. Поняття та принципи участі громадськості у виробленні та реалізації політики 

на державному та місцевому рівнях.
2. Консультації між органами публічної влади, громадськими організаціями та 

громадянами: основні методи.
3. Реалізація механізмів консультацій органів влади з громадянами відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996: публічні 
громадські обговорення; електронні консультації; вивчення громадської думки.

4. Електронні поштові скриньки та сторінки коментарів на веб-порталах 
органів публічної влади.

5. Використання урядового веб-сайту "Громадянське суспільство і влада" та 
офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади для електронних консультацій: проблеми 
та перспективи.

6. Системи електронних звернень: зарубіжний досвід та вітчизняні приклади. 
Електронні петиції Президентові України.

7. Громадські комітети: зарубіжний досвід. Вітчизняні громадські ради, проблеми 
їх діяльності.

8. Організація онлайн-консультацій та дискусій. Блоги для розміщення і 
оцінювання ідей та пропозицій.

9. Поняття активної участі громадськості в публічному управління та засадах 
партнерства з органами влади.



11

10. Методи активної участі громадськості в публічному управлінні (конференції з 
вироблення консенсусу, громадські жюрі, конференції з дослідження майбутнього, 
громадські форуми, діалогові процеси), зарубіжні приклади.

11. Можливості запровадження методів активної участі громадськості в 
публічному управлінні у вітчизняних умовах.

12. Краудсорсинг для залучення громадян до вирішення державних завдань, 
приклади краудсорсингу в зарубіжних країнах та в України.

13. Поняття, суб’єкти та процес громадського контролю.
14. Основні методи громадського контролю (громадський моніторинг, громадська 

експертиза, громадський аудит, громадське розслідування), зарубіжні приклади.
15. Вітчизняна нормативно-правова база громадського контролю за деякими 

галузями (екологія, запобігання корупції тощо).
16. Умови успішності та результативності громадського контролю, їх наявність в 

Україні.
17. Проблеми та перспективи розвитку громадського контролю в Україні.

До теми 6
1. Створення ситуаційних центрів як організаційних механізмів стратегічного та 

оперативного управління.
2. Діяльність ситуаційних центрів при уряді та центральних органах виконавчої 

влади: проблеми та перспективи.
3. Запровадження аудиту результатів діяльності державних структур. Розробка 

стандартів якості їх роботи.
4. Стандарти аудиту державного сектору Міжнародної організації вищих 

аудиторських установ (INTOSAI): ISSAI 300, 2013 р.; ISSAI 3000, 2004 р.
5. Проблеми та перспективи діяльності Державної аудиторської служби України.
6. Впровадження систем управління якістю в органах державної влади на основі 

інтерпретації стандартів серії ДСТУ ISO 9001.
7. Використання загальної оцінної моделі CAF у вітчизняний умовах.
8. Утворення напівавтономних виконавчих агентств та запровадження 

контрактних відносин між державними установами: зарубіжний досвід та можливості 
використання в Україні.

9. Створення систем електронної взаємодії органів публічної влади: зарубіжна 
практика та вітчизняні проблеми.

10. Використання електронних документів та електронних цифрових підписів у 
зарубіжній практиці.

11. Вітчизняне законодавство про електронний документообіг: проблеми та шляхи 
удосконалення.

До теми 7
1. Введення контрактних моделей найму державних службовців (Великобританія, 

Швеція, США тощо).
2. Механізми конкурсного відбору на державну службу: зарубіжні приклади.
3. Запровадження нових механізмів найму та конкурсного відбору на державну 

службу відповідно до Закону України "Про державну службу".
4. Потреби удосконалення законодавства про службу в органах місцевого 

самоврядування з погляду кадрового забезпечення відкритого врядування.
5. Пов’язування оплати праці державних службовців з результатами їх роботи.
6. Критерії оцінювання ефективності та результативності діяльності державних 

службовців: зарубіжний досвід та вітчизняні проблеми.
7. Механізми обов’язкової та добровільної ротації державних службовців 

(Німеччина, Італія тощо), можливості впровадження відповідних механізмів в
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Україні.
8. Підготовка лідерів змін: зарубіжні технології та актуальність для України 

в умовах системних суспільних реформ.
9. Формування інноваційно орієнтованої управлінської еліти.

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Види індивідуальних науково-дослідних завдань (за вибором аспіранта):
1) підготовка письмової роботи,
2) підготовка презентацій,
3) підготовка тез доповідей на науково-практичну конференцію за тематикою 

дисципліни.
Основні вимоги: критичний та креативний аналіз проблеми, для якого необхідним є 

порівняння існуючих щодо проблеми точок зору та обґрунтування власної позиції.
Технічні вимоги: реферат: обсяг -  до 20 стор., есе: обсяг -  до 10 стор., Times New 

Roman, шрифт 14, інтервал 1, не менше ніж 5 позицій у списку літератури, коректне 
оформлення посилань, презентація -  до 15 слайдів..

Тематика письмових робіт
1. Відкрите врядування як інноваційна концепція публічного управління: 

проблеми впровадження.
2. Нормативно-правова база відкритого врядування в Україні.
3. Особливості суспільно-владної взаємодії в системі відкритого уряду.
4. Використання сучасних інформаційних технологій в системі відкритого уряду.
5. Впровадження інформаційного підходу у публічному управлінні: проблеми та 

шляхи вирішення.
6. Корпоративний підхід та його використання для розбудови відкритого 

врядування.
7. Проблеми переходу від ієрархічного до мережевого підходу в публічному 

управлінні.
8. Соціальний підхід як основа побудови відкритого уряду.
9. Оцінювання ефективності системи відкритого уряду.
10. Ризики в системі відкритого уряду.
11. Основні тенденції розвитку відкритого врядування у світі.
12. Умови дієвості системи відкритого уряду.
13. Моделі відкритого уряду в різних країнах світу: порівняльний аналіз.
14. Відповідальність громадянського суспільства за впровадження відкритого 

врядування.
15. Нормативно-правова база доступу до публічної інформації в Україні: проблеми 

та шляхи розвитку.
16. Використання сучасних технологій забезпечення прозрості діяльності органів 

публічної влади.
17. Державне регулювання електронного бізнесу та електронної комерції: 

зарубіжний досвід та вітчизняні реалії.
18. Запровадження електронних систем державних закупівель в Україні.
19. Хартії громадян (споживачів) як інструмент підвищення якості публічних

послуг.
20. Проблеми розвитку центрів надання публічних послуг.
21. Розвиток електронних послуг в Україні.
22. Проблеми розвитку публічно-приватного партнерства в Україні.
23. Лобізм в органах публічної влади: зарубіжна практика та вітчизняні реалії.
24. Механізми електронних консультацій органів влади з громадськістю.
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25. Використання блогів та соціальних мереж для консультацій між ораганми 
публічної влади та громадськістю.

26. Методи активної участі громадськості в публічному управлінні на місцевому
рівні.

27. Використання методу діалогових процесів для вироблення рішень органів 
публічної влади.

28. Краудсорсинг для залучення громадян до вирішення державних завдань: 
зарубіжний досвід для України.

29. Основні методи громадського контролю та їх використання в Україні.
30. Умови дієвості громадського контролю.
31. Механізми публічних громадських обговорень рішень органів влади.
32. Системи електронних звернень та їх впровадження в Україні.
33. Громадські ради: переваги, недоліки, шляхи удосконалення.
34. Технології опитування громадської думки та їх використання при виробленні 

політики в публічному управлінні.
35. Умови ефективності консультацій органів публічної влади з громадськістю.

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

При викладанні навчальної дисципліни використовуються інформаційно- 
ілюстративний та проблемний методи навчання.

Під час лекційного курсу застосовуються:
• мультимедійна презентація;
• слайдова презентація;
• дискусійне обговорення проблемних питань.
• На практичних заняттях застосовуються:
• ситуаційні завдання;
• кооперативне навчання (робота за методом малих груп).
Методи стимулювання інтересу і мотивації дослідницької та навчально- 

пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; 
створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

9. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ

До контрольних заходів входять поточний та підсумковий контроль.
Метою поточного контролю є визначення ступеня засвоєння здобувачем вищої 

освіти кожної теми, що оцінюється певною кількістю балів, яка встановлена для кожного 
виду навчальної роботи. Під час контролю знань викладач оцінює те, як здобувач вищої 
освіти розуміє зміст курсу, його здатність застосовувати набуті знання з курсу вирішенні 
при конкретних завдань, а також вміння систематизувати та ясно викладати теорію.

Під час практичних занять застосовуються такі види контролю: усне та письмове 
опитування з питань, поставлених в плані практичних занять, самостійної роботи, 
виконання практичних завдань.

Самостійна та індивідуальна робота здобувачів вищої освіти оцінюється за їх 
письмовими роботами (індивідуальними завданнями, доповідями тощо).

Підсумковий контроль знань -  залік.



14

Контрольні питання з дисципліни
1. Поняття відкритого врядування.
2. Зв’язок відкритого та електронного врядування.
3. Особливості суспільно-владної взаємодії в межах відкритого уряду.
4. Загальна характеристика Партнерства відкритого уряду.
5. Основні тенденції розвитку відкритого врядування у світі.
6. Принципи побудови системи відкритого врядування.
7. Основні підходи відкритого врядування (інформаційний, корпоративний, 

мережевий, соціальний).
8. Основні тенденції розвитку відкритого врядування у світі.
9. Вітчизняна нормативно-правова база відритого врядування.
10. Проблеми впровадження відритого врядування в Україні.
11. Доступ до публічної інформації та його значення для розвитку 

відкритого врядування.
12. Організаційні засади забезпечення доступу до публічної інформації.
13. Державне регулювання електронного бізнесу та електронної комерції.
14. Лобізм в органах публічної влади.
15. Центри надання публічних послуг.
16. Технології надання електронних послуг.
17. Електронні системи державних закупівель.
18. Принципи консультацій між органами публічної влади, громадськими 

організаціями та громадянами.
19. Електронні державно-громадські консультації.
20. Основні методи активної участі громадськості в публічному управлінні.
21. Суб’єкти, процес та методологія громадського контролю.
22. Умови успішності та результативності громадського контролю.
23. Аудит результатів діяльності державних структур.
24. Стандарти аудиту державного сектору Міжнародної організації вищих 

аудиторських установ (ШТОБАІ).
25. Загальна оцінна модель САБ.
26. Системи електронної взаємодії органів публічної влади.
27. Використання електронних документів та електронних цифрових підписів у 

органах публічної влади.
28. Нові механізми найму та конкурсного відбору на державну службу відповідно 

до Закону України "Про державну службу".
29. Критерії оцінювання ефективності та результативності діяльності державних 

службовців.
30. Підготовка лідерів змін.
31. Перспективи розвитку електронної взаємодії органів публічної влади в Україні.
32. Формування нової управлінської еліти для впровадження відкритого 

врядування.
33. Створення систем електронної взаємодії органів публічної влади: зарубіжна 

практика та вітчизняні проблеми.
34. Вітчизняне законодавство про електронний документообіг: проблеми та шляхи 

удосконалення.
35. Контрактні моделі найму державних службовців: зарубіжний досвід для 

України.
36. Проблеми кадрового забезпечення системи відкритого уряду в Україні.
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Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача вищої 
освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є:

• повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених
робочою програмою навчальної дисципліни;

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни,
що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;

• вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність,

послідовність тощо);
• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних

завдань;
• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі (табл.

10.1).
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, результати самостійної роботи здобувачів вищої освіти) проводиться у % від 
кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями:

0% -  завдання не виконано;
40% -  завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру;
60% -  завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці;
80% -  завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% -  завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
Оцінювання відбувається на підставі виконаної і захищеної Індивідуальної 

письмової роботи, виконання завдань на аудиторних заняттях та заліку.

Шкала оцінювання

№ Вид робіт Кількість балів Всього
1 Опитування (усне - письмове) по 10 балів 20
2 Індивідуальна письмова робота 30 балів 40
3 Наукова доповідь 10 10

Всього 70
Залік 30

Шкали оцінювання: національна та ECTS

90-100 А відмінно
82-89 В добре74-81 С
64-73 Б задовільно60-63 Е
35-59 БХ незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 Б незадовільно з обов’язковим повторним курсом
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2. Организация Объединенных Наций. -  http://www.un.org/russian/
3. Організація економічного співробітництва та розвитку. -  http://www.oecd.org
4. Открытое правительство. -  Ы!р://большоеправительство.рф/
5. Президент України. Офіційне інтернет-представництво. -  http://www.president.gov.ua
6. Программа развития Организации Объединенных Наций. -  http://www.undp.org/
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9. Страны мира (полные данные). -  http://wgeo.ru/
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