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1. Мета і завдання курсової роботи 

Курсова робота – це одна з форм самостійної роботи студента, метою 

якої є формування професійних умінь і навичок комплексного наукового 

вирішення окремої дослідницької задачі, що передбачає поглиблене вивчення 

наявних підходів (методів, прийомів тощо) та апробацію запропонованих 

студентом рекомендацій щодо її розв’язання.  

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної 

дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного 

фаху. 

Під час підготовки та написання курсової роботи студенти мають 

можливість: 

− поглибити теоретичні знання, здобуті в процесі вивчення 

навчальної дисципліни, навчитися самостійно працювати з нормативно-

правовими актами, науковою та іншою літературою, статистичними даними, 

практичної реалізації політичних рішень у різноманітних сферах суспільного 

життя;  

− напрацьовувати досвід критичного аналізу положень чинного 

законодавства, виявлення колізій і прогалин у ньому, аналізу положень 

правової доктрини;  

− навчитися узагальнювати отримані під час дослідження 

результати, готувати аналітичні висновки, аналізувати проблеми у прийнятті 

та впровадженні державно-політичних  рішень;  

− удосконалювати навички формулювання власної позиції з 

актуальних проблем, формулювати самостійні висновки і пропозиції щодо 

вдосконалення правового регулювання відповідної сфери державного 

управління; 

− удосконалювати навички порівняльного аналізу законодавства, 

доктрини та практичного досвіду зарубіжних країн, положень різних 

правових інститутів, різноманітних теорій та наукових позицій в доктрині 



тощо. 

Успішне проведення наукового дослідження та написання курсової 

роботи залежить від багатьох чинників, серед яких найважливішим є чітка 

уява про основні вимоги, що ставляться до них. Ці вимоги стосуються 

насамперед наукового рівня робіт, їх змісту, структури, форми викладу 

матеріалу, а також їх оформлення. 

 

2. Етапи виконання курсової роботи 

Виконання курсової роботи здійснюється у кілька етапів: 

1. Підготовчий етап  

− вибір теми та її обґрунтування;  

− об’єкт дослідження;  

− предмет дослідження;  

− мета дослідження;  

− завдання дослідження;  

− підбір літератури з теми дослідження; 

− складання попереднього плану роботи й узгодження його з 

керівником;  

− визначення методів дослідження; 

− визначення організацій, на базі яких можна виконати курсову 

роботу (якщо це є необхідною умовою якості дослідження). 

2. Робота над текстом  

− аналіз літератури;  

− порівняння різних підходів дослідження теми; 

− виклад тексту роботи; 

− робота над висновками;  

− написання вступу до роботи.  

3. Етап оформлення роботи  

− складання списку використаної літератури й джерел;  

− оформлення додатків та ілюстративного матеріалу;  



− технічне оформлення та літературно-стилістичне редагування 

тексту.  

4. Підготовка до захисту і захист курсової роботи 

− апробування результатів: участь у науково-практичній конференції, 

написання наукової статті, виступ на науково-методологічному семінарі 

кафедри;  

− процедура захисту курсової роботи на кафедрі. 

Орієнтовна тематика для виконання курсових робіт розробляється 

кафедрою та оновлюється щороку. Кафедра рекомендує тематику для 

виконання курсових робіт з урахуванням актуальних проблем на сучасному 

етапі розвитку державно-політичних процесів та науки державного 

управління в Україні й за її межами. 

Для отримання консультацій щодо виконання курсової роботи 

кожному студенту призначається науковий керівник з числа науково-

педагогічного складу кафедри. Студент з власної ініціативи відвідує 

індивідуально-консультаційні години наукового керівника. У разі 

систематичної неявки під час індивідуально-консультаційних годин до 

наукового керівника, студент може бути викликаний кафедрою для 

з’ясування питань щодо своєчасності та повноти дотримання ним регламенту 

виконання курсової роботи. 

3. Вибір теми курсової роботи і складання плану 

Для вибору теми курсової роботи кафедрою складається тематика 

курсових робіт з навчальної дисципліни у відповідності з робочою 

програмою навчальної дисципліни.  

Тематика курсових робіт повинна відповідати наступним вимогам: 

− актуальність і науково-практичне значення; 

− зв’язок з досягненнями науки публічне управління та 

адміністрування і державно-правової практики; 

− відображення питань історії науки публічне управління та 

адміністрування, етапів їх становлення та розвитку; 



− висвітлення ролі сучасних вітчизняних та іноземних правових 

концепцій і вчень у розвитку даної галузі науки. 

Із запропонованого переліку тем кожен студент має обрати одну тему. 

За погодженням з кафедрою студент може самостійно запропонувати 

тему курсової роботи, якщо вона узгоджується з предметом навчальної 

дисципліни, відповідає вимогам актуальності, практичної значимості тощо. 

При виборі теми рекомендовано враховувати власні наукові інтереси, 

свою професійну орієнтацію на певний напрям професійної діяльності, 

наявність достатньої кількості літературних джерел тощо. 

Кафедра закріплює за кожним студентом наукового керівника. Список 

студентів із зазначенням тем і закріпленими науковими керівниками 

курсових робіт з навчальної дисципліни доводиться до відома студентів 

шляхом оприлюднення через розміщення відповідної інформації кафедри на 

сайті або безпосереднім інформуванням старости групи.   

Протягом тижня після затвердження кафедрою тем курсових робіт та 

закріплення наукових керівників студент має скласти проект плану курсової 

роботи та узгодити його з науковим керівником під час індивідуально-

консультаційних годин наукового керівника. Проект плану курсової роботи 

повинен охоплювати ключові питання теми, формулювання назв розділів 

мають бути чіткими, логічно побудованими, послідовними та лаконічними. 

Узгоджений з науковим керівником план курсової роботи включає такі 

обов’язкові складові елементи: 

− вступ; 

− основна частина – 3 розділи, які мають поділятись на підрозділи (не 

менше двох, але не більше чотирьох для кожного розділу); 

− висновки; 

− список використаних джерел; 

− додатки (за потреби).  

В процесі комплексного опрацювання зібраних матеріалів для 

написання курсової роботи попередньо узгоджений з науковим керівником 



план курсової роботи може коригуватися за умови обов’язкового погодження 

змін з науковим керівником. 

 

4. Підбір нормативно-правових і наукових джерел, інших 

матеріалів для написання курсової роботи 

Нормативно-правові, наукові, навчальні та інші джерела, включаючи 

матеріали правозастосовної практики за темою курсової роботи студент 

підбирає самостійно. Інформацію з питань бібліографії можна отримати у 

наукового керівника під час індивідуально-консультаційних годин та/або в 

інформаційно-бібліографічному відділі бібліотеки ДУТ та у електронній 

бібліотеці кафедри на сайті.  

Особливу увагу треба приділити добору нормативно-правових актів, в 

тому числі й міжнародно-правових, монографій, наукових публікацій у 

періодичних фахових виданнях, практики, їх аналізу та узагальненню.  

Всі нормативно-правові акти, які використовуються при написанні 

курсової роботи, мають бути у чинному стані. Норми чи акти, що втратили 

чинність, можуть використовуватись у тексті курсової роботи лише в 

порівняльному та історичному аспектах.  

Курсова робота, зміст якої ґрунтується на положеннях не чинних 

(застарілих) нормативно-правових актів, не допускається до усного захисту. 

Така курсова робота повертається студенту для доопрацювання та 

подальшого захисту за графіком перездач. 

При написанні курсової роботи рекомендується користувались лише 

новітніми виданнями та останніми редакціями нормативно-правових актів, 

що дає можливість уникнути використання застарілих положень. Наукові 

джерела слід використовувати творчо, супроводжуючи наукові положення 

власними аргументованими думками і аналітичними висновками з певного 

питання. При цьому пряме цитування в тексті курсової роботи чужих думок у 

великій кількості є недоцільним, а їх запозичення без посилання на автора не 

дозволяється і розцінюється як академічний плагіат.  



Обов’язковим є використання сучасних наукових джерел за останні 3-5 

років. 

Слід уникати в роботі книжкових висловів, свої думки потрібно 

викладати самостійно, дотримуючись логіки в процесі їх формулювання, не 

допускаючи повторень і помилок. При написанні курсової роботи 

неприпустимою є наявність суперечностей між окремими її складовими та 

положеннями. 

Список використаних в курсовій роботі джерел має включати: 

1. Нормативно-правові акти (Конституція України, закони України, 

підзаконні нормативно-правові акти); 

2. Наукові праці (монографії, коментарі, публікації у періодичних 

фахових виданнях – журналах, наукових збірниках, газетах, збірниках 

доповідей конференцій тощо); 

4. Інші матеріали (статистичні дані, аналітичні матеріали, звіти та ін.). 

Всі використані в роботі джерела включаються до списку використаних 

джерел, який впорядковується за предметом (формується у наступній 

послідовності: нормативно-правові джерела, наукові та інші джерела, 

іноземні (іномовні) джерела), і оформлюються згідно діючих стандартів 

бібліографічного опису. 

5. Вимоги до структури, змісту та оформлення курсової роботи 

Курсова робота повинна мати чітку та логічну структуру: 

− вступ (1-2 стор.); 

− основна частина (20-25 стор.); 

− висновки (2-3 стор.); 

− список використаних джерел (2-3 стор.). 

Загальний обсяг курсової роботи становить 25-30 сторінок 

комп’ютерного тексту, не враховуючи списку використаних джерел і 

додатків. Курсова робота виконується українською мовою у науковому стилі. 

Вступ курсової роботи обов’язково має містити обґрунтування 

актуальності обраної теми, розкриття ступеня її наукового дослідження, 



визначення питань, які потребують подальшого вивчення. Також обов’язково 

визначаються мета, об’єкт, предмет дослідження, його методологічна 

основа та коротка характеристика джерел одержання інформації. У тексті 

вступу курсової роботи такі складові, як актуальність теми, предмет і об’єкт, 

мета і завдання, методологічна основа дослідження друкуються з абзацу, 

розмір (кегель) шрифту – 14, напівжирний. 

Основна частина курсової роботи передбачає глибоке і всебічне 

розкриття сутності проблеми, яка висвітлюється відповідно до узгодженого з 

науковим керівником плану курсової роботи. 

У першому розділі рекомендовано розкрити теоретичні, методологічні 

та історичні положення за обраною темою дослідження. Критично 

розглядаються та аналізуються різні точки зору; висловлюється власне 

ставлення до дискусійних питань; характеризується об’єкт дослідження та 

постановка основних проблемних питань. 

Другий розділ передбачає глибокий аналіз чинного законодавства, 

проектів нормативно-правових актів, практичних матеріалів, інститутів 

державного управління відповідно до визначеного предмету наукового 

дослідження. 

Третій розділ передбачає здійснення порівняльного аналізу 

функціонування інститутів державного управління з аналогічними в 

зарубіжних країнах, обґрунтування запозичення вдалого досвіду зарубіжних 

країн задля внесення відповідних змін до законодавчих актів України, 

виявлення позитивних і негативних тенденцій у процесі розробки та 

впровадженні державної політики, програм, формулювання пропозицій щодо 

вирішення виявлених проблем у відповідних сферах державного управління 

тощо.  

Висновки підводять підсумки проведеного дослідження, які мають 

містити теоретичні узагальнення, практичні рекомендації та пропозиції щодо 

удосконалення управління в різних сферах суспільства. 



Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, 

методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали 

поставленим завданням. Основна вимого до заключної частини – не 

повторювати зміст вступу, основної частини роботи і висновків, зроблених у 

розділах. 

Власна позиція студента щодо зроблених висновків має бути належним 

чином аргументована. 

В роботі послідовно розміщуються: 

− титульна сторінка за встановленою формою (див. Додаток 2); 

− план із зазначенням початкової сторінки кожного з розділів та 

підрозділів, заголовки якого повинні обов’язково відповідати тим, які 

використовуються у тексті курсової роботи (див. Додаток 3); 

− вступ; 

− розділи роботи; 

− висновки; 

− список використаних джерел; 

− додатки (за їх наявності). 

На останній сторінці курсової роботи (після списку використаних 

джерел) студент ставить власноручний підпис і дату завершення її 

виконання. 

При оформленні курсової роботи необхідно дотримуватись 

встановлених вимог комп’ютерного набору:  

− текстовий редактор – Word;  

− шрифт − Times New Roman;  

− розмір (кегель) шрифту – 14;  

− міжрядковий інтервал – 1,5 (полуторний);  

− абзац – 1,25 см;  

− розташування тексту роботи – вирівнювання по ширині;  

− кількість символів у рядку – не менше 60;  

− кількість рядків на сторінці – до 30;  



− міжрядковий інтервал між назвою розділу і підрозділу – 1 

інтервал,  

− міжрядковий інтервал між назвою підрозділу і текстом – 2 

інтервали.  

Робота має бути надрукована на одному боці білого аркушу паперу 

формату А4 (297х210 мм). Кожна сторінка тексту обмежується полями: ліве – 

30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.  

Допускається виконання курсової роботи рукописним способом 

(загальний обсяг курсової роботи в такому випадку має становити 35-40 

сторінок рукописного тексту) за умови чіткого розбірливого почерку з 

використанням чорнил синього або чорного кольору. 

У тексті курсової роботи заголовки структурних частин (ПЛАН, 

ВСТУП, НАЗВА РОЗДІЛУ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ) друкуються великими літерами симетрично 

(вирівнювання по ширині), розмір (кегель) шрифту – 14, напівжирний. 

Кожний розділ курсової роботи слід починати з нової сторінки. Розділ 

повинен мати порядкову нумерацію і позначатись арабськими цифрами з 

крапкою в кінці (приклад: РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

АНАЛІЗУ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ). 

Заголовки підрозділів друкуються з абзацу маленькими літерами (крім 

першої – великої) за порядковою нумерацією, яка включає вказівку на розділ 

(приклад: 1.1. Поняття та стадії вироблення державної політики). Після назви 

підрозділу крапка не ставиться. 

Переноси в заголовках неприпустимі. 

Нумерація сторінок у роботі проставляється наскрізна у правому 

верхньому кутку, включаючи список використаних джерел, і починається з 

титульної сторінки, на якій номер сторінки не ставиться. 

Додатки оформлюються як продовження курсової роботи після списку 

використаних джерел, але сторінки додатків не нумеруються. Кожний 

додаток слід починати з нової сторінки, у правому верхньому куртку 



зазначаючи слово «Додаток». Якщо в роботі більше одного додатка – їх 

нумерують послідовно арабськими цифрами без знака «№». Кожен додаток 

повинен мати заголовок (приклад: Додаток 1. Аналітичні дані щодо 

своєчасності прийняття Державної стратегії  регіонального розвитку України 

до 2020 року).  

На всі зазначені в тексті курсової роботи цитати, таблиці, рисунки 

тощо мають бути посилання. Кожна таблиця або рисунок супроводжуються 

порядковим номером і назвою. 

Посилання на використані джерела у тексті курсової роботи повинні 

подаватись у такий спосіб: у квадратних дужках, що проставляються 

безпосередньо за текстом, якого стосується посилання, вказуються номер 

джерела за списком використаних джерел та номери сторінок в ньому, на 

яких викладено відповідні дані (приклад: деякі автори доводять, що … [8, с. 

12; 9, с. 14-15]). Числа «8» та «9» – це номери джерел у списку використаних 

джерел, а «с. 12» та «с. 14-15» – номери сторінок, на яких викладена 

зазначена думка авторів, на яку посилається студент. 

Список використаних джерел формується з наскрізною нумерацією у 

такі послідовності: 

1. Законодавчі акти України – Конституція України; закони України; 

міжнародні акти, ратифіковані Верховною Радою України; 

2. Підзаконні нормативно-правові акти – постанови Верховної Ради 

України; укази Президента України; постанови і розпорядження Кабінету 

Міністрів України; нормативно-правові акти міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування; 

3. Наукова та інша література – в алфавітному порядку за прізвищами 

авторів або назвами наукових праць тощо; 

5. Іноземні джерела (наприклад, англомовні, німецькомовні) у списку 

джерел зазначаються латиницею. 

Приклади оформлення списку використаних джерел: 



Для нормативно-правових актів: наводиться назва акта, дата його 

прийняття, видання офіційного оприлюднення тексту, рік, номер, статті 

(сторінки). Наприклад: 

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96. 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.  

2. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. № 

2456-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50-51. Ст. 572.  

3. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон 

України від 21.12.2017 р. № 2258-VIII. Офіційний вісник України. 2018. № 14. 

Ст. 459.  

4. Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних 

послуг: Указ Президента України від 28.12.2007 р. № 1324/2007. Урядовий 

кур’єр. 2008. 9 січн. (№ 3). С. 6. 

Для всіх нормативно-правових актів потрібно обов’язково вказувати 

офіційні видання: «Відомості Верховної Ради України», «Офіційний вісник 

України», «Урядовий кур’єр», «Зібрання постанов Уряду України».  

Не слід посилатися на електронні бази даних (окрім офіційних сайтів 

органів державної влади у разі необхідності) та інші видання, які не є 

офіційними джерелами оприлюднення змісту нормативно-правових актів. 

Необхідні дані про публікацію нормативно-правових актів можна 

знайти на сайті www.rada.gov.ua, відкривши нормативно-правовий акт та 

обравши у лівому кутку верхньої панелі вікно «Картка» – «Публікації 

документа». Якщо нормативно-правовий акт використовується з офіційної 

електронної сторінки Верховної Ради України і неможливо встановити дані 

щодо його офіційного друкованого оприлюднення, то допускається 

посилання на офіційний сайт Верховної Ради України, а такий нормативно-

правовий акт оформляється у списку використаних джерел за зразком:   

1. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 

http://www.rada.gov.ua/


16.09.2014 р. № 1678-VII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1678-18 

(дата звернення: 19.03.2018). 

2. Про Положення про Комісію з питань адміністративно-

територіального устрою [Електронний ресурс]: Указ Президент України від 

30.10.2000 р., №1168/2000. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1168/2000. 

3. Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами 

кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами 

позик в іноземній валюті нерезидентам: Постанова Правління Національного 

банку України від 17.06.2004 р. № 270. Дата оновлення: 24.07.2018. URL:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0885-04/ed20101222 (дата звернення: 

26.09.2018). 

Оформлення у списку використаних джерел наукової літератури має 

відповідати таким вимогам:  

− якщо робота є одноосібною (один автор), то наводяться прізвище 

та ініціали автора, назва праці, вид видання, місто (місто, видавництво), рік, 

загальна кількість сторінок: 

1. Ковальчук А. Т. Фінансове право України. Стан та перспективи 

розвитку: монографія. Київ: Парламентське вид-во, 2007. 488 с. 

− якщо робота написана у співавторстві (двома, трьома або 

чотирма авторами), то для її оформлення використовується наступний 

зразок: 

1. Опришко В. Ф., Ковальчук А. Т., Фукс Н. А. Бюджетне 

законодавство України: навч. посіб. / за заг. ред. В. Ф. Опришка; Академія 

фінансового управління. Київ: ДННУ АФУ, 2012. 240 с.  

2. Бурденко І. М., Дмитрієв Є. Є., Ребрик Ю. С., Серпенінова Ю. С. 

Фінансовий механізм управління ліквідністю банку: монографія. Суми: 

Університетська книга, 2011. 136 с. 

− якщо праця написана колективом авторів, який включає більше 

чотирьох авторів, то спочатку зазначається назва роботи, вид видання, а далі 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1168/2000
http://zakon.rada.gov.ua/go/1168/2000
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1168/2000
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0885-04/ed20101222


подається опис лише першого автора: 

1. Банківські операції: підручник / О. В. Дзюблюк та ін.; М-во освіти і 

науки України, Тернопільський нац. економічний ун-т. 2-ге вид., виправл. і 

доповн. Тернопіль: Терно-граф, 2013. 688 с. 

2. Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. 

учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. 

Житомир : Полісся, 2015. 648 с. 

Оформлення у списку використаних джерел дисертацій та 

авторефератів дисертацій на здобуття наукових ступенів здійснюється за 

таким зразком:  

1. Дмитрик О. О. Джерела фінансового права: дис. … д-ра юрид. наук. 

Харків, 2011. 447 с.  

2. Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до 

організму мешканців сільських територій Полісся України : дис. … д-ра с.-г. 

наук : 03.00.16 / Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир, 2011. 392 с 

Якщо мова йде про наукові статті, опубліковані у збірниках наукових 

праць, періодичних виданнях тощо, то обов’язково зазначаються прізвище та 

ініціали автора, назва праці, назва видання, рік, номер випуску, сторінки, на 

яких розміщено дану статтю: 

1. Тильчик В. В. Поняття і суть податкових спорів між органами 

державної податкової служби та платниками податків. Часопис Київського 

університету права. 2010. № 3. С. 110-114. 

У випадку використання публікацій, які розміщені в електронних 

фахових виданнях, наукова праця у списку використаних джерел 

оформляється наступним чином: 

1. Дмитренко Е. С. Особливості співвідношення публічного і 

приватного інтересу у фінансовому праві. Науковий часопис Національної 

академії прокуратури України: електрон. наук. фахове вид. 2016. № 2 (ч. 1). 

С. 89-95. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/10-

2016/01/dmitrenko.pdf (дата звернення: 26.09.2018). 

http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/10-2016/01/dmitrenko.pdf
http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/10-2016/01/dmitrenko.pdf


Загалом бібліографічний опис літературних джерел слід оформлювати 

відповідно до Державного стандарту – ДСТУ 8302:2015. 

У списку використаних джерел застосовується наскрізна нумерація 

(єдина нумерація для всіх підрозділів списку джерел).  

6. Рецензування і захист курсової роботи 

Завершена курсова робота у встановлений кафедрою публічного 

управління та адміністрування термін подається студентом на кафедру. 

Складові та діапазони оцінювання курсової роботи, балів 

 

Складові оцінювання Діапазон оцінювання, балів 

1. Змістова частина дослідження 0 − 70 

2. Рівень захисту результатів дослідження 0 − 30 

 

Загальна оцінка за курсову роботу визначається як сума обох 

складових оцінювання і фіксується у відповідній відомості обліку 

успішності. 

У висновку по роботі визначається попередня оцінка за письмову 

роботу (в межах від 0 до 70 балів), відповідність курсової роботи 

встановленим вимогам і, за наявності, зазначаються її недоліки.  

Студент, попередня оцінка курсової роботи якого згідно з висновком 

наукового керівника є позитивною (40 і більше балів), допускається до 

усного захисту курсової роботи. 

Студент, курсова робота якого написана з порушенням вимог і оцінена 

нижче, ніж 40 балів, не допускається до усного захисту. Така курсова робота 

повертається студенту для доопрацювання та подальшого захисту за 

графіком перездач.  

Час та дата усного захисту курсових робіт з навчальної дисципліни 

встановлюється кафедрою. Оцінювання курсової роботи (проекту) 

здійснюється винятково у формі особистого захисту результатів дослідження 



перед комісією, склад якої формує кафедра у кількості не менше двох 

викладачів кафедри, один з яких – керівник курсової роботи. 

Усний захист курсової роботи оцінюється в межах від 0 до 30 балів. 

Під час усного захисту курсової роботи студент повинен розкрити 

актуальність обраної теми, виявити ґрунтовні знання теоретичних і 

практичних проблем досліджуваної теми, продемонструвати знання новітніх 

наукових доробок за предметом дослідження, обґрунтувати свої думки та 

пропозиції, а також відповісти на поставлені комісією питання. 

Якщо студент, курсова робота якого виконана належним чином, 

своєчасно передана на кафедру і оцінена на позитивну оцінку (60 і більше 

балів) за попереднім висновком наукового керівника, не з’явився для усного 

захисту курсової роботи в комісії кафедри, попереднє оцінювання такої 

роботи не враховується, а підсумкова оцінка за таку курсову роботу 

виставляється «0» балів. 

За результатами усного захисту курсової роботи студент отримує 

остаточну оцінку за 100-бальною шкалою відповідно до наведених нижче 

критеріїв. 

Критерії оцінювання курсової роботи 

Оцінка за письмову (змістову) частину дослідження виставляється 

науковим керівником в межах від 0 до 70 балів за наведеними нижче 

критеріями: 

1. Чіткість визначення мети і завдань роботи, ступінь використання  

основних методів наукового пізнання під час виконання роботи 

Мета і завдання визначені чітко, коректно, згідно з предметом дослідження. Основні 

методи наукового пошуку (історичний, діалектичний, системний, логічний, 

порівняльний) використані студентом від час написання курсової роботи, про що 

свідчить структура та зміст роботи. 

10 

Мета і завдання в роботі сформульовані достатньо чітко. Під час підготовки курсової 

роботи основні методи наукового пізнання використано в переважній мірі.  

8 

Мета і завдання в роботі сформульовані недостатньо чітко, мають місце деякі 

неузгодженості з предметом дослідження. Під час підготовки курсової роботи 

основні методи наукового пізнання використано не в повній мірі.  

6 

Мета і завдання в роботі сформульовані із порушенням правил, наявні 

неузгодженості з предметом дослідження. Під час підготовки курсової роботи 

використання основних методів наукового пізнання не дало належних результатів.  

4 

Мета і завдання в роботі визначені або сформульовані неправильно або не 0 



відповідають предмету дослідження. Під час підготовки курсової роботи не 

використано основні методи наукового пізнання. 

2. Рівень аналізу нормативно-правових джерел 

В роботі використано та докладно проаналізовано положення всіх основних чинних 

нормативно-правових актів щодо предмета дослідження (за наявності 

законопроектів), розглянуто їх основні положення; аналіз нормативних джерел 

здійснено на належному теоретичному рівні. 

10 

В роботі використано та проаналізовано положення основних чинних нормативно-

правових актів, проте не розглянуто окремі спеціальні акти, що стосуються предмета 

дослідження та/або аналіз положень нормативно-правових актів має дещо 

поверховий характер. 

8 

В роботі використано та проаналізовано положення основних чинних нормативно-

правових актів, однак не розглянуто спеціальні акти, що стосуються предмета 

дослідження та/або аналіз положень нормативно-правових актів має поверховий, 

описовий характер. 

6 

В роботі обмежено використано та проаналізовано положення основних нормативно-

правових актів, не проаналізовано проекти законодавчих актів щодо предмета 

дослідження та/або інколи по тексту згадуються не чинні нормативно-правові акти 

як такі, що діють. 

4 

В роботі:  

 не розглянуто основні нормативно-правові акти щодо предмета дослідження, або  

 аналіз положень нормативно-правових актів не має наукового характеру, або 

 аналіз нормативно-правових джерел не має послідовного логічного характеру, 

викладений безсистемно, або 

 серед нормативно-правових джерел наявні не чинні акти, які розглядаються не у 

порівняльному чи історичному аспектах, а як чинні; 

 зміст роботи свідчить про відсутність у студента уміння та навичок аналізувати 

матеріали різноманітних джерел. 

0 

3. Використання та аналіз наукової літератури щодо предмета дослідження 

В роботі використано досягнення класичної та сучасної управлінської думки 

(зокрема, обов’язковими є видання останніх 3-5 років), розглядаються різні підходи, 

теорії, концепції тощо, наводиться їх аналіз, порівняння з коректним посиланням на 

першоджерела. 

10 

В роботі використано різні наукові джерела, однак аналіз основних загальновідомих 

наукових праць вітчизняних фахівців має дещо поверховий характер. 

8 

В роботі переважно використано загальновідомі наукові праці вітчизняних фахівців, 

а їх аналіз є поверховим. 

6 

В роботі не використано сучасні наукові джерела останніх 3-5 років, або не 

використано основні загальновідомі наукові праці вітчизняних фахівців.  

4 

В роботі не використано наукові праці, або вони не стосуються предмета 

дослідження, або відсутні праці останніх 3-5 років видання за їх наявності, або вони 

використані у тексті роботи без посилань на авторів (першоджерела). 

0 

4. Ступінь і повнота розкриття теми курсової роботи 

У роботі висвітлено всі питання теми, в тому числі спеціальні питання, 

безпосередньо пов’язані з нею; при цьому зачіпаються проблемні питання 

законодавства, практики, проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо 

подолання виявлених проблем. 

10 

У роботі належно висвітлено основні питання, проте недостатньо розглянуто 

конкретні спеціальні проблеми за темою дослідження; аналіз проблемних питань 

відображений у висновках та пропозиціях здебільшого формально. 

8 



У роботі висвітлено основні питання, проте не розглянуто конкретні спеціальні 

проблеми за темою дослідження; аналіз проблемних питань має здебільшого 

поверховий характер. 

6 

У роботі обмежено висвітлено основні питання теми, а предмет дослідження істотно 

звужено або за змістом робота виходить за межі предмета дослідження; аналізу 

проблемних питань не проведено. 

4 

У роботі не розкрито основних питань теми дослідження, зміст роботи ґрунтується 

на ненаукових положеннях та/або за змістом робота не відповідає структурі (плану). 

0 

6. Рівень одержаних результатів, новизна, обґрунтованість,  

практична цінність висновків і пропозицій 

Результати дослідження і пропозиції чітко сформульовані, належно обґрунтовані, 

мають науковий характер, практичне значення і є самостійним здобутком студента. 

10 

Робота містить конкретні висновки за результатами дослідження, однак вони не 

завжди належно аргументовані, пропозиції щодо розвитку відповідних правових 

інститутів, норм законодавства мають практичне значення. 

8 

Робота містить висновки за результатами дослідження, однак вони частково є 

загальновідомими положеннями юридичної науки та/або не мають особливого 

теоретичного чи практичного значення; недостатньо уваги приділено формулюванню 

пропозицій щодо вирішення конкретних проблем чи обґрунтуванню перспектив 

подальшого розвитку певних інститутів державної політики. 

6  

Робота містить окремі висновки за результатами дослідження, які переважно є 

загальновідомими положеннями науки та/або не мають теоретичного чи практичного 

значення; відсутні пропозиції щодо вирішення конкретних проблем чи 

вдосконалення певних підходів щодо удосконалення державного управління. 

4 

В роботі відсутні висновки як результати дослідження та/або вони є неконкретними 

чи ненауковими, не ґрунтуються на положеннях роботи (не випливають з її змісту) 

або дублюють окремі структурні частини курсової роботи. 

0 

7. Якість оформлення курсової роботи та дотримання календарного плану 

(регламенту) виконання курсової роботи 

Оформлення курсової роботи повністю відповідає встановленим вимогам (у т. ч. 

оформлення посилань на першоджерела та списку використаних джерел є 

коректними); текст роботи належно вичитано, викладено логічно, грамотно і 

стилістично правильно. На всіх етапах написання курсової роботи студент виконував 

завдання відповідно до встановленого кафедрою регламенту; робота вчасно подана 

на кафедру у завершеному, готовому до захисту вигляді. 

10 

Оформлення курсової роботи відповідає вимогам, проте у тексті роботи поодиноко 

зустрічаються граматичні чи стилістичні помилки чи некоректності в оформленні, 

які в цілому не впливають на рівень виконаної курсової роботи. На окремих етапах 

(складання плану курсової роботи) студент не дотримувався регламенту, проте 

робота підготовлена своєчасно. 

8 

Оформлення курсової роботи загалом відповідає вимогам, проте в роботі 

неодноразово зустрічаються граматичні чи стилістичні помилки або некоректності в 

оформленні посилань, списку використаних джерел тощо. У процесі виконання 

курсової роботи студент допускав певні відхилення від регламенту, робота подана на 

кафедру з порушенням встановленого терміну. 

6 

Оформлення курсової роботи загалом відповідає вимогам, проте в роботі містяться 

граматичні чи стилістичні помилки або студентом допущені відхилення від 

встановлених вимог щодо оформлення посилань на першоджерела, списку 

використаних джерел, вимог комп’ютерного набору тексту тощо. У процесі 

виконання курсової роботи студент допускав відхилення від регламенту, робота 

подана на кафедру з порушенням встановленого терміну. 

4 



Оформлення курсової роботи дозволяє прийняти її до захисту, проте мають місце 

граматичні чи стилістичні помилки, або допущено некоректності в оформленні 

посилань на першоджерела чи списку використаних джерел, які мають системний 

характер. Курсова робота подана на кафедру із значним порушенням встановленого 

кафедрою терміну. 

0 

 

Оцінка за усний захист курсової роботи виставляється комісією в 

межах від 0 до 30 балів за наведеними нижче критеріями: 

 

1. Презентація результатів курсової роботи (доповідь) 

Студент виявляє високий рівень знань з теми курсової роботи, добре орієнтується у 

змісті своєї роботи, упевнено викладає її основні положення. 

10 

Студент під час захисту виявляє достатньо високий рівень знань з теми курсової 

роботи, добре знає основні положення курсової роботи. 

8 

Студент під час захисту виявив достатній рівень знань щодо теми курсової роботи та 

її змісту. 

6 

Студент під час захисту виявив недостатній рівень знань щодо теми курсової роботи 

та її змісту. 

4 

Студент слабо орієнтується або не орієнтується у матеріалі за темою роботи. 0 

2. Відповіді на питання 

Студент під час усного захисту дає правильні відповіді на всі питання, вільно 

орієнтується в суміжних положеннях навчальної дисципліни «Державні політики і 

програми». 

10 

Студент дає правильні відповіді на поставлені питання, проте не завжди вільно 

орієнтується в суміжних темах навчальної дисципліни. 

8 

Студент дає переважно правильні відповіді на поставлені питання, однак допускає 

певні неточності у визначеннях правових понять. 

6 

Студент дає частково правильні відповіді на поставлені питання, допускає суттєві 

неточності у визначеннях правових понять. 

4 

Під час усного захисту курсової роботи студент допускає істотні помилки у 

відповідях, дає неправильні відповіді або не в змозі відповісти на поставлені 

питання. 

0 

3. Наявність та аргументованість власної позиції 

Студент під час усного захисту демонструє та правильно і логічно аргументує власну 

позицію. 

10 

Студент не завжди упевнений в аргументації власної позиції чи не завжди коректно її 

формулює. 

8 

Студент не завжди належно обґрунтовує свою позицію чи певні положення роботи. 6 

Студент впродовж усного захисту спромігся лише частково обґрунтувати власну 

позицію або окремі положення роботи. 

4 

Студент не спроможний аргументувати положення, зазначені у тексті роботи. 0 

 

Підсумкова оцінка за виконання курсової роботи виставляється 

комісією і складає суму балів, яка враховує оцінку наукового керівника (від 0 



до 70 балів, але не нижче 40 балів) та оцінку усного захисту курсової роботи 

в комісії (від 0 до 30 балів). 

Усі дані щодо підсумкової оцінки за виконану та захищену курсову 

роботу відображаються в екзаменаційній відомості та заносяться до 

індивідуального плану студента (залікової книжки). 

Оцінка курсової роботи за 100-бальною шкалою ДУТ переводиться в 4-

бальну та оцінку за системою ECTS за такою шкалою: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оцінка за шкалою, що 

використовується в ДУТ 

Оцінка  

за 4-бальною шкалою 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

90-100 відмінно А 

80-89 
добре 

В 

70-79 С 

66-69 
задовільно 

D 

60-65 Е 

21-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання  
FX 

0-20 

незадовільно з можливістю 

вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі 

додаткової індивідуально-

консультативної роботи 

F 

 

 



Додаток А 

Орієнтовна тематика курсових робіт з навчальної дисципліни  

«ДЕРЖАВНІ ПОЛІТИКИ І ПРОГРАМИ» 

1. Теоретико-методологічні засади аналізу державної політики.  

2. Теоретичні підходи до аналізу державної політики.  

3. Раціональні методи оцінювання державної політики.  

4. Організаційно-правові основи формування й функціонування аналізу 

державної політики.   

5. Вітчизняний та зарубіжний досвід науково-методологічних, 

організаційно-правових основ аналізу державної політики: порівняльна 

характеристика.  

6. Структурно-функціональні особливості державної політики.   

7. Аналіз стратегії державної політики.   

8. Модельний аналіз державно-політичних процесів.  

9. Інформаційно-аналітичні технології в аналізі державної політики.  

10. Роль державно-політичного рішення у розв’язанні суспільних проблем.   

11. Аналіз прийняття державно-політичних рішень.  

12. Основні етапи аналізу державної політики.  

13. Параметри та критерії вибору політики.  

14. Практичні механізми здійснення аналізу державної політики.  

15. Стратегічні підходи до планування політики.   

16. Формулювання проблеми та аналіз політики.   

17. Зарубіжний досвід формулювання проблем та аналізу політики.  

18. Соціально-економічне оцінювання державної політики.   

19. Напрями поглиблення демократичних чинників впровадження 

державної політики.  

20. Напрями поглиблення демократичних чинників аналізу державної 

політики. 

21. Розроблення та аналіз державної політики. 

22. Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики. 

23. Оцінювання: методи дослідження програм та політики. 



24. Підходи до оцінювання у сфері державного управління в Україні. 

25. Оцінювання процесу і теорія впровадження. 

26. Роль та місце моніторингу і оцінки в державній політиці. 

27. Об’єкти політики в публічному управлінні: загальна 

характеристика. 

28. Роль центральних органів виконавчої влади із спеціальним 

статусом у здійсненні політики в публічному управлінні в Україні.  

29. Місцеві ради як суб’єкти політики в публічному управлінні: 

загальна характеристика. 

30. Основні складові циклу політики в публічному управлінні та їх 

відображення у Регламенті Кабінету МіністрівУкраїни. 

31. Основні суб’єкти формування політики в публічному управлінні в 

Україні.  

32. Практична модель процессу формування політики у галузі освіти в 

Україні.  

33. Практична модель процессу формування політики у галузі 

культури в Україні.  

34. Практична модель процессу формування політики у галузі 

сільського господарства в Україні.  

35. Практична модель процессу формування політики у галузі 

промисловості в Україні.  

36. Основні методи державно-громадських консультацій у процесі 

формування політики в публічному управлінні в Україні.  

37. Електронні державно-громадські консультації у процесі 

формування політики в публічному управлінні в Україні.  

38. Проблеми доступу громадян до інформації щодо формування 

політики в публічному управлінні в Україні.  

39. Місія та загальні цілі Української держави, їх відображення у 

Конституції та базових законах України.  



40. Основні проблеми публічної політики у економічній сфері в 

Україні.  

41. Основні проблеми публічної політики у гуманітарній сфері в 

Україні.  

42. Основні проблеми публічної політики у внутрішньополітичній 

сфері в Україні.  

43. Основні проблеми публічної політики у гуманітарній сфері в 

Україні.  

44. Основні проблеми публічної політики у зовнішньополітичній 

сфері в Україні.  

45. Основні принципи ціле покладання та їх дотримання у вітчизняній 

практиці формування політики в публічному управлінні.  

46. Процес формування політики в публічному управлінні та його 

відображення у Регламенті Кабінету Міністрів України.  

47. Процес формування політики в публічному управлінні при 

розробці державних цільових програм.  

48. Формування політики в публічному управлінні шляхом прийняття 

політичних пропозицій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Б 

ЗРАЗОК   

титульної сторінки курсової роботи з навчальної дисципліни 

 «Державні політики і програми» 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 

 

 

 

 

Кафедра публічного управління та адміністрування 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Державні політики і програми» 

на тему: 

 «РОЛЬ ТА МІСЦЕ МОНІТОРИНГУ І ОЦІНКИ В ДЕРЖАВНІЙ 

ПОЛІТИЦІ» 

 

 

Виконав (ла): 

Студент (ка) __ курсу, __ групи  
 

спеціальності «________________» 

денної (заочної) форми навчання 

_____________________________ 
(прізвище та ініціали)       
Науковий керівник: 

______________________________ 

______________________________                                                                                                                                                             
(посада, науковий ступінь, вчене звання,    

 прізвище та ініціали)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019 
 

 



Додаток В 

ЗРАЗОК проекту Плану курсової роботи з навчальної дисципліни  

«Державні політики і програми» 

 

Іванов І. І., студент _ курсу, _ гр. 

Тема курсової роботи – «Формування бюджетного процесу в Україні». 
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Додаток Г 

Дисципліна  “Теорія та історія публічного управління” 

Теми курсових робіт з дисципліни: “Теорія та історія публічного 

управління” 

1. Удосконалення системи публічного управління на місцевому рівні. 

2. Практичні аспекти застосування самоорганізаційної парадигми в 

державному управлінні. 

3. Напрями вдосконалення технік та технологій публічного управління. 

4. Взаємовідносини держави та суспільства: шляхи удосконалення. 

5. Структури публічного управління: організаційно-правовий аспект. 

6. Організація моніторингу та оцінювання ефективності діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування. 

7. Впровадження сучасних інноваційних технологій публічного 

управління. 

8. Місцеве самоврядування як самоорганізаційна система. 

9. Проблеми надання адміністративних послуг: регіональний і місцевий 

рівні. 

10. Підвищення правової культури державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування. 

11. Обґрунтування напрямів та методів проведення реформи 

адміністративно-територіального устрою. 

12. Особливості проходження державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування  в Україні в сучасних умовах державотворення. 

13. Організаційно-правові засади управління персоналом в органах 

місцевого самоврядування. 

14. Управління персоналом в органах публічної влади. 

15. Формування й реалізація державної кадрової політики в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування в Україні. 



16. Напрями удосконалення надання адміністративних послуг органами 

державної влади та місцевого самоврядування. 

17. Проблеми вдосконалення законодавчого розподілу повноважень між 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування. 

18. Децентралізація управління в Україні. 

19. Удосконалення законодавства про державну службу та службу в 

органах місцевого самоврядування. 

20. Ініціативи в сфері організації надання адміністративних 

(управлінських) послуг населенню. 

21. Функціональний підхід у державному управлінні та приклади його 

реалізації в органах державної влади. 

22. Шляхи вдосконалення адміністративної або правової культури 

державних службовців. 

23. Надання державних і громадських послуг органами державної влади та 

місцевого самоврядування. 

24. Обґрунтування завдань та інструментів державної політики щодо 

сприяння розвитку територій. 

25. Удосконалення використання громадської думки в системі публічного 

управління. 

26. Удосконалення професійного добору публічних службовців України. 

27. Проблеми реалізації нового антикорупційного законодавства на 

місцевому рівні. 

28. Удосконалення діалогу органів місцевого самоврядування з громадою. 

29. Модернізація управління публічною службою.  

30. Тенденції розвитку публічної служби. 

31. Удосконалення професіоналізації державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування в сучасних умовах державотворення. 

32. Соціально-професійна адаптація публічних службовців до 

модернізаційних перетворень в Україні. 



33. Соціальна інституціоналізація державної служби України. 

34. Удосконалення організаційних відносин в системі державної служби 

України. 

35. Функціональна трансформація державної служби в умовах 

адміністративної реформи. 

36. Участь громадян у формуванні та реалізації державної політики як 

чинник становлення громадянського суспільства в Україні. 

37. Розвиток форм громадської участі у процесі прийняття рішень на 

місцевому рівні. 

38. Актуальні проблеми організації та проведення громадських слухань 

щодо конкретних напрямів діяльності органів місцевого самоврядування. 

39. Проблеми впровадження нових організаційних форм надання послуг 

населенню. 

40. Проблема прозорості діяльності та рішень органів державної влади на 

місцевому рівні. 

41. Критерії оцінювання ефективності діяльності органів публічної влади.  

42. Проблеми децентралізації державної влади в контексті реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади. 

43. Індикатори демократизації публічного управління на регіональному 

(районному) рівні. 

44. Ґендерні виміри державного управління і місцевого самоврядування. 

45. Удосконалення функції цілепокладання (прогнозування, планування) 

державного управління (місцевого самоврядування). 

46. Впровадження інноваційних технологій управління в органах 

державної влади та місцевого самоврядування. 

47. Public Relations в органах державної влади та місцевого 

самоврядування. 

48. Система моніторингу ефективності діяльності органів державної влади 

та місцевого самоврядування. 

49. Забезпечення ефективного зворотного зв’язку в публічному управлінні. 



50. Вдосконалення системи прийняття рішень в органах державної влади 

та місцевого самоврядування. 

51. Особливості організації служби документаційного забезпечення 

управлінської діяльності в органах публічної влади та удосконалення її 

функцій. 

52. Проблеми співвідношення вертикальних і горизонтальних зв’язків на 

різних рівнях управління.  

53. Методи та технології управління конфліктами як засіб підвищення 

ефективності управлінської діяльності державних службовців. 

54. Системні вади організації роботи органів публічної влади з 

професійного розвитку персоналу в Україні в контексті досвіду розвинених 

країн. 

55. Проблема подолання корупції в органах публічної влади. 

56. Організація взаємодії органів влади з територіальними громадами / 

підприємницьким середовищем. 

57. Теоретико-методологічні засади формування і реалізації державної 

кадрової політики. 

58. Система навчання керівних кадрів. 

59. Робота з кадрами як найважливіший засіб реалізації державної 

політики. 

60. Модернізація публічної служби в зарубіжних країнах. 

61. Історичний досвід здійснення державної кадрової політики. 

62. Зарубіжний досвід організації та функціонування публічної служби. 

63. Розвиток етичної інфраструктури в системі державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування. 

64. Діяльнісний підхід в удосконаленні професійного розвитку публічних 

службовців. 

65. Компетентнісні та діяльнісні аспекти в удосконаленні процесу 

професійного розвитку публічних службовців: порівняльний аналіз. 



66. Механізми та процедури формування професійної/академічної 

мобільності публічних службовців. 

67. Техніки та технології моделювання професійної компетентності 

державних службовців. 

68. Функціональний підхід до проблеми удосконалення професійної 

компетентності та професіоналізму кадрів державної публічної служби. 

69. Реалізація конституційних гарантій захисту прав і свобод людини в 

діяльності органів публічного управління. 

70. Сучасні проблеми державотворення в Україні. 

71. Проблеми та основні напрями забезпечення законності в публічному 

управлінні. 

72. Напрями реформування судової влади в Україні. 

73. Вплив світових та європейських інтеграційних процесів на сутність, 

властивості та системні характеристики публічного управління. 

74. Політика європейської інтеграції України в контексті виконання Угоди 

про асоціацію: стан, актуальні проблеми, перспективи подальшого розвитку. 

75. Угода про асоціацію як інструмент наближення державного управління 

України (або державної служби) до стандартів ЄС. 

76. Формування європейського адміністративного простору як чинник 

європеїзації публічного управління в Україні.  

77. Досвід публічного управління в країнах Європейського Союзу (в 

певній галузі) та шляхи його адаптації в Україні. 

78. Досвід діяльності органів місцевого самоврядування в країнах 

Європейського Союзу (різні аспекти) та шляхи його адаптації в Україні. 

79. Досвід здійснення адміністративно-територіальної реформи в країнах 

ЄС та шляхи його адаптації в Україні. 

80. Вітчизняний досвід здійснення адміністративно-територіальних 

реформ та його адаптація в сучасних умовах. 

81. Реформування системи державного управління в Росії та Україні: 

історичний досвід та його адаптація в сучасних умовах. 



82. Діяльність органів місцевого самоврядування в Україні у 

пореформений період: досвід для сьогодення. 

83. Правові засади юридичної відповідальності державних службовців. 

84. Законодавчий процес в Україні і шляхи його вдосконалення. 

85. Правові аспекти удосконалення державної регіональної політики. 

86. Системи професійного навчання державно-управлінських кадрів в 

Європейському Союзі. 

87. Шляхи кадрового забезпечення органів публічного управління в 

країнах Європейського Союзу. 

88. Реалізація державної кадрової політики в країнах Євросоюзу. 

89. Аналіз впливу глобалізаційних та світових інтеграційних процесів на 

національну адміністративну систему. 

90. Конституційно-правовий статус суб’єктів місцевого самоврядування в 

Україні. 

91. Адміністративно-територіальна реформа в Україні (організаційно-

правовий аспект). 

92. Вплив процесу євроінтеграції на місцеве управління в Україні. 

93. Громадянське суспільство в Україні: реалії та перспективи. 

94. Реалізація державної стратегії європейської інтеграції на регіональному 

рівні (порівняльний аналіз; проблеми і перспективи; шляхи удосконалення). 

95. Досвід країн ЄС у сфері відбору та селекції кадрів до державної служби 

та служби в органах місцевого самоврядування. 

      



Додаток Д. 

 

Дисципліна: “Інноваційна діяльність в публічному управлінні” 

Теми курсових робіт з дисципліни: 

 “Інноваційна діяльність в публічному управлінні” 

1. Реінжиніринг – фундаментальне переосмислення діяльності органів 

публічної влади та відповідні дії для досягнення стрімких, кардинальних 

змін. 

2. Актуалізація та розроблення нових нормативно-правових актів з питань 

електронного урядування, інформаційно-комунікаційних технологій, 

інформаційного суспільства та електронних адміністративних послуг як 

елемент інноваційної діяльності в публічному управлінні.  

        

3. Основні підходи до організації аутсорсингу в органах публічної влади та 

основні причини його застосування       

      

4. Запровадження проектного підходу до реалізації проектів у сфері 

електронного урядування та стандартів управління інформаційними 

системами 

    

5. Реінжиніринг процесів надання публічних послуг на місцевому рівні 

   

6. Тенденції інноваційного розвитку публічного управління в країнах 

Європи.   

7. Концепція «новий державний (публічний) менеджмент» як основа 

сучасних державно-управлінських реформ 

8. Застосування концепції «Governance» як інноваційного інструменту в 

публічному управлінні в Україні   

9. Бенчмаркінг як процес пошуку, поширення та використання нових 

інноваційних знань та кращого досвіду при здійсненні публічного 



управління.            

      

10. Вплив бенчмаркінгу на рівень відкритості та на підвищення ефективності 

управління територіями (адміністративно-територіальними одиницями)  

11. Бенчмаркінг як філософія та інструмент проведення досліджень із метою 

зростання конкурентоспроможності та формування ефективних стратегій 

управління розвитком територій 

12.  Розроблення стратегії, галузевий аналіз та аналіз конкурентів як складові 

технології бенчмаркінгу.         

  

13. Сутність та значення методів проектного менеджменту при реалізації 

конкретних проектів в публічному управлінні.      

             

14. Моніторинг та оцінювання релевантності проектів відповідним 

стратегічним цілям соціально-економічного розвитку  

 

15. Залучення виконавців та громадськості до співучасті у вирішенні 

основних управлінських завдань, пов’язаних з розробкою та реалізацією 

проектів (партисипативний проектний менеджмент)     

      

 

16.  Задачний та проблемний підходи в межах проектної методології для 

забезпечення ефективності реалізації стратегій розвитку територій    

             

17.  Передумови та нормативно-правове регулювання успішного 

впровадження аутсорсингу в діяльність органів публічного управління.  

 

18. Державно-управлінські реформи як ключовий інструмент розвитку 

системи органів публічної влади         

 



19. Співвідношення понять «інноваційний механізм державного 

управління»,«механізм інновацій» та “механізм державно-управлінських 

нововведень” в інноваційному розвитку системи органів публічної влади  

   

20.  Класифікація державно-управлінських нововведень як прогнозно-

управлінського інструменту для підтримки прийняття рішень.    

 

21. Державно-управлінські нововведення як різновид інновацій та результат 

здійснення державно-управлінських реформ у складових системи органів 

публічної влади, їх взаємозв’язках, громадянському суспільстві, його 

взаєминах із зазначеною системою.        

 22.  Сутність і значення цифровізації як складової інноваційної 

діяльності в публічному управлінні.  

 23. Мотиваційні, організаційні механізми державного управління 

формуванням потреб у використанні цифрових технологій громадянами та 

розвитком відповідних цифрових компетенцій      

      

24. Запровадження електронних форм взаємодії між органами влади і 

фізичними та юридичними особами, зокрема надання електронних послуг та 

доступу до відкритих даних як елемент інноваційної діяльності в публічному 

управлінні      

 

25. Правові механізми урегулювання питання електронної ідентифікації 

фізичних та юридичних осіб під час взаємодії з органами влади  

  

26.  Концепція «уряд – громадянам» (government to citizens) як складова 

електронного урядування та інноваційної діяльності в публічному управлінні 

  

27. Запровадження електронних послуг, у тому числі адміністративних, в 

усіх сферах суспільного життя, а також надання інтегрованих електронних 



послуг за життєвими та бізнес-ситуаціями як елемент інноваційної діяльності 

в публічному управлінні.  

  

 28. Впровадження концепції “цифрове робоче місце” в процесі 

щоденного виконання державним службовцем його посадових обов’язків  

 29. Розвиток інституту електронних звернень та електронних петицій 

як елементів інноваційної діяльності в публічному управлінні. 

  

30. Розвиток інструментів “відкритий бюджет”, “громадський бюджет”, он-

лайн обговорення проектів нормативно-правових актів як інструментів участі 

громадян у прийнятті управлінських рішень.       

  

  



Додаток Е. 

Дисципліна “Професійна компетентність державних службовців” 

Теми курсових робіт з дисципліни:  

“Професійна компетентність державних службовців” 

  

1. Управлінські компетенції як невід’ємна складова професійної 

компетентності державних службовців. 

 

2. Роль та функції Національного агентства України з питань державної 

служби у  розробці професійних програм спеціалізації та підвищення 

кваліфікації державних службовців 

 

3. Комісія з питань вищого корпусу державної служби: роль та функції у 

механізмі  розроблення професійних програм спеціалізації та підвищення 

кваліфікації державних службовців 

 

4. Структурні елементи компетентності державних службовців країн ЄС 

 

5. Cпеціальні компетенції державного службовця  як його здатність до 

ефективного розв’язання професійних завдань  

 

6. Особливості складання індивідуальної програми підвищення рівня 

професійної компетентності державного службовця  

 

7. Механізми формування компетенцій посадовців лідерського типу.    

             

8.  Загальні та спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посади 

державної служби групи А 

  



9. Загальні та спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посади 

державної служби групи Б і В 

 

10. Зарубіжні моделі компетентностей та практика їх застосування в Україні.  

 

11. Основні критерії професіоналізму державного службовця та методологія 

оцінки його професійної діяльності. 

 

12. Ключові, базові та спеціальні компетенції як складові професійної 

компетентності державних службовців  

 

13. Діагностика професійно-особистісної придатності кандидатів на 

вакантні посади державної служби.        

     

14.Освітні технології розвитку професійної компетентності керівників. 

    

15. Спрямованість кадрової політики держави на захист державної служби 

від непрофесіоналів, кар’єристів та бюрократів.  

 

16. Систематизація розроблення переліку компетенцій для фахівців з питань 

європейської інтеграції 

 

17. Соціально-психологічна модель фахівця з питань європейської інтеграції.  

             

18. Вплив запровадження профілів професійної компетентності на загальний 

рівень професіоналізму державних службовців 

 



19. Модель компетенцій як інструмент оцінки професійної компетентності 

державних службовців          

    

20. Роль колективного лідерства в діяльності органів публічної влади. 

  

21. Алгоритм розробки моделі компетенцій державних службовців   

 

22. Напрями удосконалення професійної компетентності державних 

службовців України (у процесі їхнього стажування, ротації, самоосвіти) 

  

22. Соціально-культурне середовище як фактор формування професійних 

якостей державного службовця.  

  

23. Психологічні особливості управлінської діяльності державних 

службовців у сучасних умовах.        

  

24.  Фактори та умови формування соціально-психологічних 

компетентностей державного службовця.      

     

25. Здібність до прийняття управлінського рішення у системі якостей 

державного службовця. 

  

26. Компетентнісний підхід до професіоналізму державних службовців як 

стандарт в освітніх програмах закладів вищої освіти      

 

27. Створення умов для формування результативної, авторитетної політико-

адміністративної еліти держави як передумова професіоналізації державної 

служби 

  



28. Оперативно-інструментальні комунікативні компетенції державних 

службовців  

 

29. Особливості формування професійної комунікативної компетентності 

державних службовців 

 

30. Сутність правової компетенції державних службовців  як невід’ємної 

складової їх професійної компетентності 

 

31. Сутність психологічної компетенції державних службовців як невід’ємної 

складової їх професійної компетентності   

 

32. Сутність і призначення профілів професійної компетентності та їх 

співвідношення із описами посад та посадовими інструкціями 

 

33. Ефективність сучасного інструментарію оцінки результатів професійної 

компетентності  
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