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1. Основні положення до самостійної роботи з опанування дисципліни 

 

Самостійна робота з опанування дисципліни «Формування відносин бізнесу з 

державними структурами» – форма організації навчального процесу, за якої 

заплановані завдання студенти виконують самостійно під методичним 

керівництвом викладача. Така робота містить опрацювання лекційного матеріалу; 

опрацювання та вивчення рекомендованої літератури, основних термінів та 

понять за темами дисципліни; підготовку до практичних занять; пошук (підбір) та 

огляд літературних та інших інформаційних джерел на задану проблематику 

дисципліни; аналітичний розгляд наукової публікації; підготовку до контрольних 

робіт та інших форм поточного контролю; систематизацію вивченого матеріалу з 

метою підготовки до контрольних заходів.  

В процесі самостійної роботи студент повинен виконати та захистити 

індивідуальну контрольну роботу. 

Творча аналітична індивідуальна робота як форма навчального процесу має 

за мету навчити студентів самостійно узагальнювати і викладати здобуті знання з 

дисципліни, відображаючи окремі теоретично-практичні проблеми. Така робота 

визначає, наскільки глибоко студент засвоїв лекційний і практичний матеріал, 

вміє самостійно викладати окремі питання в рамках визначених тем (змістовних 

модулів) та впливає на рівень сформованості дисциплінарних компетентностей. 

Індивідуальна контрольна робота як форма самостійної роботи студента 

розрахована на: 

– формування практичних навичок у роботі студентів із спеціальною 

літературою; 

– орієнтування їх на інтенсивну роботу; 

– критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і 

практичних питань планування, організації та управління відносинами бізнесу з 

державними структурами; 

– виявлення ділового підходу і практицизму пропозицій по вирішенню 

поставлених питань проблеми; 

– аналіз рекомендованої додаткової літератури і джерел; 

– реалізацію творчого та індивідуального потенціалу. 

Загальні вимоги до виконання індивідуальної контрольної роботи. У процесі 

написання роботи слід дотримуватись змістовності і конкретності відповідей на 

питання; досягти повноти розкриття питання, тобто слід повністю розкрити явище 

або елементи досліджуваного процесу, розглянути всі сторони проблеми; 

продемонструвати завершеність викладення думки; дотримуватись рекомендацій 

щодо оформлення індивідуальної роботи. 

Зміст роботи – не менше 20 сторінок пронумерованого тексту (нумерація у 

верхньому правому куті), включаючи рисунки, без урахування титульного 

аркушу, змісту та переліку посилань. Весь текст з полуторним інтервалом, шрифт 

№ 14, TNR, усі поля – 2 см. 

Структура роботи: титульний аркуш (вказується дисципліна, номер варіанту, 

виконавець – ДОДАТОК А), зміст (зазначаються питання варіанта теми з 

посиланнями на сторінки тексту – ДОДАТОК Б), текстова частина з обов’язковим 



посиланнями по тексту на джерела інформації, перелік посилань згідно вимог до 

оформлення бібліографічних джерел. Розкриття кожного питання роботи 

необхідно починати з нової сторінки, в кінці розкритого питання – обов’язково 

висновки (3–4 пункти). 

Індивідуальна контрольна робота, що виконано всупереч зазначеним 

вимогам, позитивно не оцінюється та потребує обов’язкового виправлення 

недоліків. 

Виконана індивідуальна контрольна робота надсилається для перевірки за 

адресою: Gorpyal@gmail.com, 

Критерії та шкала оцінювання індивідуальної контрольної роботи надані 

відповідно в таблицях 1, 2. Варіанти тем індивідуальної контрольної роботи 

наведено в ДОДАТКУ В. 

Таблиця 1. 

Критерії оцінювання індивідуальної контрольної роботи 
Опис критерію Бали 

Складання плану індивідуальної роботи 1 

Обґрунтування актуальності проблеми, формулювання мети, завдань, об’єкту, 

предмету, методу дослідження та висунення гіпотези 

5 

Відповідність змісту планові та темі роботи 1 

Критичний аналіз суті та змісту викладу підготовчого (аналітичного) етапу 

дослідження 

3 

Виклад фактів, ідей, основних понять дослідження в логічній послідовності 3 

Достовірність, об’єктивність первинних даних. Наявність таблиць, графіків, діаграм 5 

Доказовість висновків, обґрунтованість власних практичних рекомендацій, 

пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 

4 

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи 

(титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки, список 

використаних джерел та літератури) 

4 

Позитивний захист роботи 4 

Разом 30 

 

Таблиця 2. 

Шкала оцінювання 

 

Рівень виконання Кількість балів, що 

відповідає рівню 

Оцінка за традиційною 

системою 

Високий 21-30 Відмінно 

Достатній 11-20 Добре 

Середній 6-10 Задовільно 

Низький 0-5 Незадовільно 
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ДОДАТОК А 

 

2. Зразок оформлення титульного аркушу записки індивідуальної 

контрольної роботи 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

Факультет менеджменту 

Кафедра прикладної економіки, підприємництва та публічного управління 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна контрольна робота з дисципліни 

 
ФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН БІЗНЕСУ З ДЕРЖАВНИМИ СТРУКТУРАМИ 

 

 

ВАРІАНТ 1. 

1. Публічно-приватне партнерство: основні теоретичні підходи. 

2. Конституційні засади публічно-приватного партнерства. 

3. Публічно-приватне партнерство як чинник економічного зростання 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: ст.гр. (індекс групи) 

П І Б 

 

Перевірив: Горпинич О.В 
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ДОДАТОК Б 

 

3. Зразок оформлення змісту записки індивідуальної контрольної роботи 

 

 

 

ЗМІСТ 

С. 

Розділ 1 ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: ОСНОВНІ 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ.……………………………………………………………… 

Висновки…………………………………………………………………………… 

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА………………………………………………………………………… 

Висновки…………………………………………………………………………… 

 

РОЗДІЛ 3 ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЧИННИК 

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ……………………………………………………… 

Висновки…………………………………………………………………………… 

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………………………………. 

 

 

 

 



ДОДАТОК В 

4. Варіанти тем індивідуальної контрольної роботи  

 

ВАРІАНТ 1. 

1. Публічно-приватне партнерство: основні теоретичні підходи. 

2. Конституційні засади публічно-приватного партнерства. 

3. Публічно-приватне партнерство як чинник економічного зростання. 

 

ВАРІАНТ 2. 

1. Особливості публічно-приватного партнерства на рівні малого міста. 

2. Роль публічно-приватного партнерства у розвитку соціальної сфери. 

3. Чинники ефективності публічно-приватного партнерства. 

 

ВАРІАНТ 3. 

1. Особливості публічно-приватного партнерства на рівні на районному 

рівні. 

2. Форми реалізації публічно-приватного партнерства у сфері культури 

3. Розвиток публічно-приватного партнерства у США. 

 

ВАРІАНТ 4. 

1. Особливості публічно-приватного партнерства на рівні області. 

2. Моделі, підходи та механізми публічно-приватного партнерства в країнах 

ЄС. 

3. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства у сфері житлово-

комунального господарства. 

 

ВАРІАНТ 5. 

1. Основні перешкоди розвитку публічно-приватного партнерства. 

2. Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в 

Швеції. 

3. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства у сфері збору, 

очищення та розподілення води. 

ВАРІАНТ 6. 

1. Концесія як форма публічно-приватного партнерства. 

2. Форми реалізації публічно-приватного партнерства у Великобританії. 

3. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства у сфері будівництва 

та/або експлуатації автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на 

аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і 

річкових портів та їх інфраструктури. 

 

ВАРІАНТ 7. 

1. Основні форми публічно-приватного партнерства на регіональному рівні. 

2. Проблеми формування публічно-приватного партнерства у Франції. 

3. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства у сфері виробництва, 

транспортування і постачання тепла. 



ВАРІАНТ 8. 

1. Основні форми публічно-приватного партнерства на національному рівні. 

2. Моделі і механізми публічно-приватного партнерства в Німеччині. 

3. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства у сфері виробництва, 

розподілення та постачання електричної енергії. 

 

ВАРІАНТ 9. 

1. Основні форми публічно-приватного партнерства на місцевому рівні. 

2. Досвід Польщі в реалізації публічно-приватного партнерства. 

3. Реалізація проектів  публічно-приватного партнерства у сфері пошуку, 

розвідки родовищ корисних копалин та їх видобування. 

 

ВАРІАНТ 10. 

1. Політичні передумови здійснення проектів публічно-приватного 

партнерства. 

2. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства у скандинавських 

країнах: загальна характеристика. 

3. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства у сфері оброблення 

відходів.  

 

ВАРІАНТ 11. 

1. Публічно-приватне партнерство: основні теоретичні підходи. 

2. Реалізація публічно-приватного партнерства на рівні громад: європейський 

досвід. 

3. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства у сфері туризму та 

відпочинку. 

 

ВАРІАНТ 12. 

1. Особливості публічно-приватного партнерства на рівні малого міста. 

2. Моделі публічно-приватного партнерства у Канаді. 

3. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства у сфері рекреації, 

культури та спорту.  

 

ВАРІАНТ 13. 

1. Особливості публічно-приватного партнерства на рівні на районному 

рівні. 

2. Розвиток публічно-приватного партнерства в Китаї. 

3. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства у науково-

інноваційній сфері. 

ВАРІАНТ 14. 

1. Основні перешкоди розвитку публічно-приватного партнерства. 

2. Розвиток публічно-приватного партнерства у країнах пострадянського 

простору: загальна характеристика. 

3. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства у сфері аграрних, 

земельних та екологічних відносин. 



ВАРІАНТ 15. 

1. Чинники ефективності публічно-приватного партнерства. 

2. Публічно-приватне партнерство як чинник економічного зростання. 

3. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства у сфері освіти. 

 

ВАРІАНТ 16. 

1. Концесія як форма публічно-приватного партнерства. 

2. Реалізація публічно-приватного партнерства на рівні громад: європейський 

досвід. 

3. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства у розвитку 

соціальної інфраструктури. 

 

ВАРІАНТ 17 

1. Політичні передумови здійснення проектів публічно-приватного 

партнерства. 

2. Розвиток публічно-приватного партнерства у США. 

3. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства в космічній сфері.  

 

ВАРІАНТ 18 

1. Публічно-приватне партнерство: основні теоретичні підходи. 

2. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства у скандинавських 

країнах: загальна характеристика. 

3. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства у автодорожній 

сфері.  

 

ВАРІАНТ 19 

1. Публічно-приватне партнерство як чинник економічного зростання. 

2. Досвід Польщі в реалізації публічно-приватного партнерства. 

3. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства у сфері охорони 

здоров’я. 

 

ВАРІАНТ 20 

1. Моделі, підходи та механізми публічно-приватного партнерства в країнах 

ЄС. 

2. Основні форми публічно-приватного партнерства на місцевому рівні. 

3. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства у сфері виробництва, 

розподілення та постачання електричної енергії. 

 


