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Викладачі 
навчальної 

дисципліни 

Григор’єва Христина Антонівна 

лектор/семінарист, проведення 

лекційних/практичних занять 

доцент кафедри аграрного, земельного та 
екологічного права, доктор юридичних наук  

  

контактний телефон: 097-30-53-490 

контактна електронна адреса: 

gergina8888@gmail.com 
 

 

Короткий 

опис 

навчальної 
дисципліни 

Дисципліна присвячена питанням публічного управління у сфері сільського 

господарства, зокрема: розкриттю особливостей аграрних відносин як сфери 

управлінського впливу; вивченню сучасної системи публічного управління у 

сфері сільського господарства; аналізу системи державної підтримки сільського 

господарства; аналізу шляхів реформування публічного управління у контексті 

вимог СОТ та ЄС тощо. Зміст дисципліни має яскраво виражене практичне 

спрямування, адже будується на матеріалах управлінської практики. Опанування 

курсом формує стійкі практичні навички та якісно готує до діяльності у сфері 

публічного управління сільським господарством. 
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Мета 

навчальної 

дисципліни 

Формування у здобувачів вищої освіти необхідних фахових знань, умінь та 

навичок з публічного управління у сфері сільського господарства 

 

Мова 

викладання 
Українська 

 

 
Навчальне 

навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма всього 14 28 48 90  
(3 кредити 

ЄКТС) 

Заочна форма всього 4 4 82 90 
(3 кредити 

ЄКТС) 
 

Шифр 

програмного 

РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні 

результати навчання: 

 

РН01 

Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень 

РН06 

 

Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 
проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 
технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації 
управлінських та загальноорганізаційних структур 

РН07 

Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо 

розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і 

комплексний підхід, а також методи командної роботи 

РН10 

Представляти органи публічного управління й інші організації публічної 
сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх 
діяльності. 

 

Результати навчання 

 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення курсу цієї 

навчальної здобувач вищої освіти буде: 

 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

 

РН01, 

РН06, 

РН07, 

РН10 

 

Знатиме алгоритми управлінських дій у 

сфері сільського господарства, вмітиме їх 

корегувати, враховуючи динаміку 

об’єктивних та суб’єктивних умов 

 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Поточне 

оцінюван- 

ня, усне 

опитуван- 

ня 



РН01, 

РН06, 

РН07, 

РН10 

Вмітиме складати регуляторні та програмні 

управлінські акти з урахуванням специфіки 

сільського господарства та необхідності 

досягнення цілей сталого розвитку 

 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Поточне 

оцінюван- 

ня, усне 

опитуван- 

ня 

РН01, 

РН06, 

РН07, 

РН10 

Вмітиме, працюючи індивідуально та в 

команді, брати на себе відповідальність за 

прийняття рішення, враховуючи специфіку 

сільського господарства як особливої сфери 

публічного управління 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Індивідуальна робота 

під керівництвом 

викладача 

Поточне 

оцінюван- 

ня, усне 

опитуван- 

ня 

РН01, 

РН06, 

РН07, 

РН10 

Знатиме особливості організації публічного 

управління в сфері сільського господарства у 

контексті міжнародно-правових зобов’язань 

України 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Індивідуальна робота 

під керівництвом 

викладача 

Поточне 

оцінюван- 

ня, усне 

опитуван- 

ня 

 

 

Зміст навчання 

Тема за п/п 
Назва теми 

Посилання 

на ПРН 

модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна 

ф/н) 

Тема 1. Особливості сільського господарства як 

сфери публічного управління  

РН01, РН06, 

РН07, РН10 

2/4/8 (денна ф/н) 

2/2/16 (заочна ф/н) 

Тема 2. 
Інституційно-функціональна система 
публічного управління у сфері сільського 
господарства 

РН01, РН06, 

РН07, РН10 

2/6/8 (денна ф/н) 

2/2/16 (заочна ф/н) 

Тема 3. 
Цілі, способи і методи публічного 
управління у сфері сільського 
господарства 

РН01, РН06, 

РН07, РН10 

2/6/8 (денна ф/н) 

0/0/16 (заочна ф/н) 

Тема 4. 
Державна підтримка як 

самостійний вектор публічного 

управління у сфері сільського 

господарства 

РН01, РН06, 

РН07, РН10 

4/6/8 (денна ф/н) 

0/0/16 (заочна ф/н) 

 
Тема 5. 

Шляхи реформування публічного 
управління у сфері сільського 
господарства у контексті асоціації з ЄС та 
виконання угод СОТ 

РН01, 

РН06, 

РН07, РН10 

4/6/16 (денна ф/н) 

0/0/18 (заочна ф/н) 
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Дотримання 

вимог академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна 

доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 
визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ 
"ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519- polozhennya-

pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 
 
 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 50 

 доповіді та повідомлення на семінарах 25 

 виконання письмових індивідуальних завдань, рефератів, 

контрольних робіт 
15 

 опитування на семінарських заняттях 10 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 50 

 письмова компонента 25 

 усна компонента 25 

 

 

Шкала 
оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
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https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

 

Fx 
 

35-59 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

 

 

 
Вимоги викладача: 

вимоги до 

відвідування занять 

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє 

ознайомлення з рекомендованою літературою. Підготовка рефератів 

та доповідей за темами навчальної дисципліни. Поведінка в  аудиторії 

повинна відповідати загальним вимогам ділової та наукової етики. 

 


