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Назва 

дисципліни 

“Управлінський контроль в публічній сфері та сталий розвиток” 

Адреса 

викладання 

дисципліни 

Вул. Коперника, 3 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та 

публічного управління 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування  

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 

Викладачі 

дисципліни 

Табачук Андрій Ярославович, к.е.н., доцент кафедри економіки та 

публічного управління 

Контактна 

інформація 

викладачів 

andriy.tabachuk@lnu.edu.ua 

вул. Коперника, 3, ауд. 402. 

Консультації з 

питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації  

 в день проведення лекцій/практичних занять. 

 онлайн консультації через Zoom, Teams, Viber, Telegram або подібні 

ресурси. Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінкакурсу financial.lnu.edu.ua;  

Інформація про 

дисципліну 

Вибіркова дисципліна циклу професійної та практичної підготовки 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Управлінський контроль в 

публічній сфері ” є набуття компетентностей, необхідних для виконання 

управлінської контрольної функції в органах публічного управління. 

Основні завдання викладання навчальної дисципліни:засвоєння 

відповідної сукупності знань, вмінь та навичок, котрі повинні сприяти 

загальнопрофесійній підготовці майбутніх фахівців і забезпечити належне 

виконання ними покладених завдань у сфері публічного управління з 

урахуванням принципів сталого розвитку. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основні джерела:  

1. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові 

засади / О.Ф. Андрійко. – К. : Наукова думка, 2004. – 304 с.  

2. Бондар І.Л., Полтораченко Л.І. Системи поводження з твердими 

побутовими відходами в українських містах, роль міського населення в 

роздільному збиранні сміття та рекомендації для органів місцевого 

самоврядування / І.Л. Бондар, Л.І. Полтораченко. – Київ : 

ПРООН/МПВСР, 2011. – ХХ ст. – 48 с. 

3. Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. 

К. : Ін-Юре, 2002. 668 c.  

4. Воронов О. І. Медіація як інструмент прийняття рішень в системі 

регіонального управління. Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. С. 91–92.  

5. Голосніченко І. П.Публічні послуги, що надають ся міліцією, їх 

класифікація та проблеми якості / І. П.Голосніченко, Л. М. Черненко // 

Наука і правоохорона. – 2008. – № 1. – С. 126-127. 
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6. Гощко А. Технологія системи соціального контролю діяльності органів 

місцевого самоврядування К : Вид-во УАДУ, 2000. 96 с.  

7. Грищенко О. І. Контроль та оцінювання управлінської діяльності : опор. 

конспект лекцій К. : НАДУ, 2009. 108 с.  

8. Державне управління : навч. посіб. / А. Ф. Мельник та ін. К. : 

ЗнанняПрес, 2003. 343 с. (Сер. «Вища освіта ХХІ століття»).  

9. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. 

Сурмін та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка та ін.. К. : Наду, 2010. 820 с.  

10. Контроль менеджменту в сучасному державному управлінні : деякі 

порівняльні практики. / пер. С. Ю. Полянський; відп. за вип. Ю. В. 

Наврузов. Д. : ДФ УАДУ, 1999. 260 с.  

11. Лашкіна М. Нові підходи до комунікації в публічному просторі 

державного управління / Публічне управління: теорія та практика. №1 

(13). 2013. URL: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-

1/doc/1/02.pdf3) / 2013.  

12. Положення про Державну екологічну інспекцію України : постанова 

Кабінету Міністрів України № 275 від 19 квітня 2017 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3. rada.gov. ua/laws/show/275-

2017-п.  

13. Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій: 

постанова Кабінету Міністрів України № 1052 від 16 грудня 2015 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3. rada.gov. 

ua/laws/show/1052-2015-п. 

14. Положення про Міністерство екології та природних ресурсів 

України:постанова Кабінету Міністрів України № 32 від 21 січня 2015 

року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3. rada.gov. 

ua/laws/show/32-2015-п.  

15. Прийняття управлінських рішень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

/ Ю. Є. Петруня та ін.; ред. Ю. Є. Петруня. 2-ге вид. Київ : Центр 

учбової літератури, 2011. 214 с. 

16. Світличний О. Щодо вдосконалення діяльності виконавчих органів у 

галузі земельних відносин / О. Світличний // Підприємництво, 

господарство і право. 2009. – № 9. – С. 153–155.  

17. Світличний О.П. Адміністративні правовідносини у сфері земельних 

ресурсів України : дис. на здобуття наук. ступ. док. юрид. наук : 12.00.07 

/ О.П. Світличний. – Державний науково-дослідний інститут МВС 

України. – К., 2012. – 440 с.  

18. Сушинський О. І. Контроль у сфері публічної влади : 

теоретикометодологічні та організаційно-правові аспекти : монографя. 

Л. : ЛРІДУ УАДУ, 2002. 467 с.  

19. Сушинський О.І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-

методологічні та організаційно-правові аспекти: Монографія / О.І. 

Сушинський. – Л .: ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 468 с.  

20. Тихомиров Ю.А. Управленческоерешение / Ю.А. Тихомиров. – М., 

«Наука», 1972. – 288 с.  

21. Якубовський О. П., Бутирська Т. А. Державна влада і громадянське 

суспільство : система взаємодії : монографія. О. : ОРІД НАДУ, 2004. 196 

с. 

Інтернет-ресурси: 

1. Офіційна Інтернет-сторінка Верховної Ради . URL:  

http://www.portal.rada.gov.ua  
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4. Офіційна Інтернет-сторінка Державного комітету статистики України. 

URL:  http://www.ukrstat.gov.ua 

 

Обсяг курсу Аудиторних занять 14 годин, з них 8 годин лекцій, 6 години семінарських 

занять, самостійна робота 76 год. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Управлінський контроль в публічній 

сфері та сталий розвиток» передбачає досягнення такого рівня підготовки 

фахівця, за якого він повинен: 

а) знати: 
суть основних понять та категорій з дисципліни «Управлінський контроль в 

публічній сфері та сталий розвиток»; основні теоретичні засади здійснення 

управлінського контролю у публічній сфері; стандарти державного 

контролю; особливості проведення моніторингу та аудиту у системі 

публічного управління; механізми суспільного впливу на державно-

управлінську діяльність з метою її удосконалення.; суть та складові 

концепції сталого розвитку; особливості реалізації принципів сталого 

розвитку у процесі публічного управління та контролю. 

б) уміти: 
демонструвати здатність забезпечувати належний рівень вироблення та 

використання управлінських продуктів, послуг чи процесів; робити 

моніторинг, аудит та аналіз ефективності державного контрою; 

забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних 

норм поведінки; розробляти тактичні та оперативні плани управлінської 

діяльності; аналізувати досвід світової громадськості у напрямку переходу 

до сталого розвитку з метою продукування управлінських рішень. 

 

Програмні результати навчання, згідно ОПП: 

 Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної 

діяльності.  

 Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного 

управління та адміністрування.  

Ключові слова Управлінський контроль, державний контроль, громадський контроль, 

місцеве самоврядування, сталий розвиток. 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подаються у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних 

дисциплін„Макроекономіка”,„Мікроекономіка”„Економіка у європейській 

інтеграції”,„Вступ до фаху”,„Теорія і практика публічного управління”,  „ 

Теорія і практика публічного адміністрування ”. 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовуват

ися під час 

При читанні лекцій використовується мультимедійна презентація. 

Презентації, лекції, семінари-дискусії, робота в малих групах, кейс-методи, 

ділові ігри.  

 

http://www.me.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


викладання 

курсу 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей окремих тем навчальної дисципліни. 

Вивчення навчальної дисципліни не потребує використання спеціального 

програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних 

систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
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1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання 

. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточност 

 та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, 

правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом 

не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів 

та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0-1 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних 

самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному практичному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише 

на самостійну роботу контролюється при підсумковому семестровому 

контролі (виконанні залікового модулю, на іспиті). 

 



3. Залік по модулю 

Критерії оцінювання  10 балів 

1. Перший рівень (10 завдань) – завдання із вибором відповіді – 

тестові завдання. 

Завдання із вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо 

в картці тестування записана правильна відповідь. За кожне правильно 

виконане завдання виставляється 0,5 бала. (максимально 10  0,5 = 5 

балів). 

2. Другий рівень (2 завдання) – завдання з короткою відповіддю. 

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, 

якщо студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі 

коментарі. За кожне правильно виконане завдання студенту 

виставляється 1 бал. (максимально 2 х 1 = 2 бала). 

3. Третій рівень (1 завдання) – завдання з розгорнутою відповіддю 

(повне обґрунтування відповіді). 

В цих завданнях потрібно зробити послідовні, логічні пояснення, 

необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше 

твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, 

графіками, таблицями. Оцінювання завдання третього рівня 3 бала. 

 

4. Індивідуальна робота студента (ІНДР) 

Критерії оцінювання 10 балів 

Відмінно – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та 

аргументовано її викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. В 

роботі використані сучасні методи аналізу. План роботи поданий і 

затверджений в терміни, які узгоджені на кафедрі. Захистив ІНДЗ по 

темі, яка має науково-дослідний характер і передбачає безпосередню 

участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих 

завдань. 

9-10 

Добре – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Виконав ІНДЗ згідно вибраної теми. 

7-8 

Задовільно  – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності 

та помилки. Невчасно подав тему ІНДЗ до захисту. 

4-6 

Незадовільно – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності. ІНДЗ виконана не по 

вибраній темі. 

2-3 

Незадовільно – студент частково володіє навчальним матеріалом не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. ІНДЗ 

по вибраній темі не виконано. 

0-1 

5. Іспит 50 



Семестровий іспит як форма підсумкового контролю є 

обов’язковим для всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 27 завдань, завдання 3-ьох рівнів 

складності. 

Перший рівень (завдання 1-25) – завдання із вибором відповіді – це 

теоретичні питання, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких 

одна є правильною. За кожне правильно виконане завдання студент 

одержує 1 бал (максимально 25  1 = 25 балів).  

Другий рівень (завдання 26) – завдання з короткою відповіддю 

вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні визначення, 

посилання, тлумачення, короткі коментарі.. За правильно виконане 

завдання студенту виставляється 10 балів. 

Третій рівень (завдання 27) – у цьому завданні потрібно зробити 

послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати факти, з 

яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід 

проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями.  За правильно 

виконане завдання студенту виставляється 15 балів  

Результат іспиту залежить від загальної кількості набраних балів. 

Оцінка одержана на іспиті є остаточною. 

 

 

Питання до 

підсумкового 

контролю 

1. Сутність та види контролю у суспільстві. 

2. Теорії та концепції управлінського контролю. 

3. Контролюючі функції держави 

4. Роль і місце контролю в системі управління. 

5. Управлінський контроль як системна галузь 

6. Функції управлінського контролю. Наукові основи розробки концепції 

управлінського контролю 

7. Сутність управлінського контролю як навчальної дисципліни. 

8. Роль самоврядування, громадських організацій, органів масової 

інформації в посиленні громадського контролю 

9. Стратегії розвитку державного контролю 

10. Міжнародні стандарти державного контролю 

11. Міжнародне співробітництво у сфері запровадження державного 

контролю. 

12. Організаційне, інституційне, нормативно-правове, ресурсне, кадрове 

забезпечення державного контролю України на сучасному етапі 

13. Складові державного контролю 

14. Аудит у системі управлінського контролю. 

15. Історичні витоки концепції сталого розвитку. 

16. Складові сталого розвитку 

17. Управлінський контроль у сфері виконавчої влади. 

18. Громадський контроль у сфері державного управління. 

19. Оцінка якості державного контролю 

20. Контролюючі органи в Україні та їхні функції. 

21. Екологічний аудит. 

22. Діяльність органів публічної влади у сфері контролю за використанням 

та охороною природних ресурсів. 

23. Вплив глобалізаційних процесів на сталий розвиток. 

24. Стратегія переходу України до сталого розвитку. 

25. Напрями удосконалення системи контролю в Україні. 

26. Роль і місце у вітчизняній системі державного контролю 

Конституційного Суду України, системи судочинства, Генеральної 

Прокуратури України, Антимонопольного комітету, Державної 

аудиторської служби 

27. Ефективність державного контрою 

28. Зовнішній та внутрішній контроль у сфері виконавчої влади. 



29. Моніторинг у системі публічного управління. 

30. Теоретичні засади централізації і децентралізації управління та 

регулювання процесу управлінського контролю в публічній сфері. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 



Схема курсу 

Тиждень Тема, план, короткітези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література 

 

Завдання, 

год 
Термінвиконання 

 Тема №1. «Управлінський контроль: сутність та особливості» 

1. Сутність, об’єкт та предмет управлінського контролю. 

2. Основні методи вимірювання реальних процесів та класифікація 

систем контролю. 

3. Принципи та функції управлінського контролю. 

 

Лекція 

 

Список 

основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

4 год. Згідно з розкладом 

 Семінарське заняття №1. «Управлінський контроль: сутність 

та особливості» 

1. Сутність, об’єкт та предмет управлінського контролю. 

2. Основні методи вимірювання реальних процесів та класифікація 

систем контролю. 

3. Принципи та функції управлінського контролю. 

 

Семінарське 

заняття. 

Самостійна  

робота 

Список 

основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

2 год. Згідно з розкладом 

 Тема №2. «Інструменти управлінського контролю» 

1. Суть поняття «інструмент управлінського контролю» та види 

інструментів управлінського контролю. 

2. Фінансовий контроль та його інструменти. 

3. Операційний контроль та його інструменти. 

4. Контроль поведінки робітників в організації та його інструменти. 

 

Лекція 

 

Список 

основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

4 год. Згідно з розкладом 

 Семінарське заняття №2. «Інструменти управлінського 

контролю» 

1. Суть поняття «інструмент управлінського контролю» та види 

інструментів управлінського контролю. 

2. Фінансовий контроль та його інструменти. 

Семінарське 

заняття. 

Самостійна  

робота 

Список 

основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

2 год. Згідно з розкладом 



3. Операційний контроль та його інструменти. 

4. Контроль поведінки робітників в організації та його інструменти. 

 

 Тема №3. «Теорії, концепції управлінського контролю та засади 

його дослідження» 

1. Аналіз управлінського контролю. 

2. Світові та вітчизняні, класичні та сучасні теорії і концепції 

управлінського контролю. 

3. Моделі управлінського контролю. 

4. Ключові засади дослідження управлінського контролю. 

Лекція 

 

Список 

основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

4 год. Згідно з розкладом 

 Семінарське заняття №3. «Теорії та концепції управлінського 

контролю та засади його дослідження» 

1. Аналіз управлінського контролю. 

2. Світові та вітчизняні, класичні та сучасні теорії і концепції 

управлінського контролю. 

3. Моделі управлінського контролю. 

4. Ключові засади дослідження управлінського контролю 

Семінарське 

заняття. 

Самостійна  

робота 

Список 

основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

2 год. Згідно з розкладом 

 Тема №4. «Державний контроль». 

1. Контролюючі функції держави 

2. Стратегії розвитку державного контролю. 

3. Контролюючі органи в Україні та їхні функції. 

Лекція 

 

Список 

основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

4 год. Згідно з розкладом 

 Семінарське заняття №4. «Державний контроль». 

1. Контролюючі функції держави 

2. Стратегії розвитку державного контролю. 

3. Контролюючі органи в Україні та їхні функції. 

Семінарське 

заняття. 

Самостійна  

робота 

Список 

основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

2 год. Згідно з розкладом 

 Тема №5. «Оцінка якості державного контролю». 

1. Світові стандарти державного контролю 

2. Моніторинг та аудит у системі публічного управління..  

3. Ефективність державного контролю 

Лекція 

 

Список 

основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

4 год. Згідно з розкладом 



 Семінарське заняття №5. «Оцінка якості державного 

контролю». 

1. Світові стандарти державного контролю 

2. Моніторинг та аудит у системі публічного управління..  

3. Ефективність державного контролю 

Семінарське 

заняття. 

Самостійна  

робота 

Список 

основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

2 год Згідно з розкладом 

 Тема №6. «Управлінський контроль у сфері виконавчої влади». 

1. Характеристика державно-управлінського контролю у сфері 

виконавчої влади 

2. Загальний та спеціальний контроль у сфері виконавчої влади 

3. Зовнішній та внутрішній контроль у сфері виконавчої влади 

Лекція 

Список 

основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

4 год Згідно з розкладом 

 Семінарське заняття №6. «Управлінський контроль у сфері 

виконавчої влади». 

1. Характеристика державно-управлінського контролю у сфері 

виконавчої влади 

2. Загальний та спеціальний контроль у сфері виконавчої влади 

3. Зовнішній та внутрішній контроль у сфері виконавчої влади 

Семінарське 

заняття. 

Самостійна  

робота 

Список 

основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

2 год. Згідно з розкладом 

 Тема №7. «Особливості громадського контролю у сфері 

державного управління та місцевого самоврядування». 
1. Механізми суспільного впливу на державно-управлінську 

діяльність з мето її удосконалення. 

2. Місцеве самоврядування та його роль у процесі громадського 

контролю. 

3. Взаємодія органів державного управління, місцевого 

самоврядування і громадських організацій у процесі вироблення та 

реалізації державної політики. 

 

Лекція 

 

Список 

основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

4 год. Згідно з розкладом 

 Семінарське заняття №7. «Особливості громадського контролю 

у сфері державного управління та місцевого самоврядування». 
1. Механізми суспільного впливу на державно-управлінську 

діяльність з мето її удосконалення. 

2. Місцеве самоврядування та його роль у процесі громадського 

контролю. 

3. Взаємодія органів державного управління, місцевого 

Семінарське 

заняття. 

Самостійна  

робота 

Список 

основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

2 год Згідно з розкладом 



самоврядування і громадських організацій у процесі вироблення та 

реалізації державної політики. 

 Тема №8. «Реалізація принципів сталого розвитку у процесі 

публічного управління та контролю». 
1. Суть, складові та історичні витоки концепції сталого розвитку. 

2. Сталий розвиток в умовах посилення глобалізаційних процесів. 

3. Діяльність органів публічної влади у сфері контролю за 

використанням та охороною природних ресурсів. 

4. Публічний контроль у сфері поводження з відходами. 

Екологічний аудит. 

5. Стратегія переходу України до сталого розвитку 

 

Лекція 

Список 

основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

4 год Згідно з розкладом 

 Семінарське заняття №8. «Реалізація принципів сталого 

розвитку у процесі публічного управління та контролю». 

1. Суть, складові та історичні витоки концепції сталого розвитку. 

2. Сталий розвиток в умовах посилення глобалізаційних процесів. 

3. Діяльність органів публічної влади у сфері контролю за 

використанням та охороною природних ресурсів. 

4. Публічний контроль у сфері поводження з відходами. 

Екологічний аудит. 

5. Стратегія переходу України до сталого розвитку 

 

Семінарське 

заняття. 

Модульний 

контроль 

Список 

основної 

літератури. 

Інтернет-

ресурси 

2 год Згідно з розкладом 

 


