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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) – форма організації навчання, яка має на 

меті поглиблення, узагальнення та закріплення вмінь і знань, які слухачі отримують у процесі 

навчання, а також їх застосування на практиці. 

ІНДЗ слухачі виконують самостійно під керівництвом науково-педагогічних працівників. 

ІНДЗ є видом поза аудиторної індивідуальної роботи слухача, який використовується в 

процесі вивчення програмного матеріалу модуля (дисципліни). 

Мета ІНДЗ – самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 

поглиблення, узагальнення, закріплення, практичне застосування вмінь і знань та розвиток 

навичок самостійної роботи через створення конкретних соціальних програм розвитку. 

Зміст ІНДЗ – це завершена практична робота в межах навчальної програми модуля 

(дисципліни), що виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих у процесі лекційних, 

семінарських та практичних занять. 

Видом ІНДЗ є складання аналітичної записки за обраним проблемним питанням розвитку 

суспільства. 

 
РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА 

(рекомендації щодо змісту і структури) 

 
Мета роботи - отримання навичок проведення аналізу державної соціальної політики та 

написання аналітичного документу (аналітичної записки) з рекомендаціями для органів влади. 

Аналітична записка є індивідуальною роботою і спрямована на вирішення конкретної сус- 

пільної проблеми, ґрунтується на процесі і містить всі етапи аналізу політики. Проблема, придатна 

для аналізу державної політики, це ситуація, що викликає занепокоєння в суспільстві і потребує 

реагування відповідного органу влади. 

 
Орієнтовна структура Аналітичної записки: 

1. Визначення проблеми для аналізу: 

− симптоми проблемної ситуації; 

− законодавча й інституційна база у сферах, де спостерігаються вказані симптоми (вклю- 

чаючи чинну політику); 

− масштаб проблеми (територія, час, сфера, соціальні групи, відсоток населення); 

− новизна (нова, передбачена чи повторна); 

− коротка історія питання (як вирішувалася раніше і сучасний стан справ); 

− опис інструментів і механізмів здійснення чинної політики; 

− оцінювання результативності та ефективності дії політики. 

− нагальність вирішення; 

− замовник (клієнт) аналізу. 
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2. Підстави для державного втручання (аналіз неспроможностей ринку: вказати, які саме 

ситуації неспроможності ринку потребують державного втручання - з огляду на економічні, соціа- 

льні та політичні чинники). 

 
3. Консультації (аналіз стейкхолдерів): 

− організовані зацікавлені групи (групи інтересів поза державним сектором); погляди і 

ставлення зацікавлених груп, лідерів, ЗМІ тощо до проблеми (кого стосуються, зачіпає проблема і 

хто має важелі впливу на можливі варіанти вирішення/поглиблення проблеми); 

− зацікавлені органи влади (структури державного сектору) 

 
4. Моделювання проблеми 

− мета (цілі) розв'язання проблеми (при необхідності можна також вказати відповідні за- 

вдання політики як конкретизації цілей); 

− показники (індикатори) результативності (кожній цілі (завданню) має відповідати свій 

індикатор результативності або система індикаторів - якщо один індикатор не розкриває всі суттє- 

ві аспекти цілі; напр.: для завдання підвищити зайнятість населення показником результативності 

може бути рівень безробіття); 

− критерії досягнення цілей (критерій визначає конкретне значення індикатора результа- 

тивності, яке вважається достатнім для визнання проблеми розв'язаною; кожному індикатору має 

відповідає свій критерій; напр., збільшити зайнятість населення на 10% або: скоротити рівень без- 

робіття на 10%); 

− обмеження (список обмежень має охоплювати будь-які ресурси, необхідні для реалізації 

альтернатив політики). 

 

5. Альтернативні варіанти розв'язання проблеми 

− альтернатив має бути 2-4 (серед них обов'язковий варіант «нічого не змінювати»). 

− кожна альтернатива - це конкретні переліки дій (заходів) та інструментів політики. 

− аналіз альтернатив має включати: 

а) альтернатива № .... Назву варіанту; 

б) основні заходи політики по реалізації варіанту (якщо це не випливає із назви); 

в) потенційні переваги варіанту політики; оцінка результатів проведення політики 

(або вигід - грошова оцінка результатів); 

г) потенційні недоліки варіанту політики; оцінка затрат ресурсів на проведення полі- 

тики (чи витрат - грошова оцінка затрат). 

 

6. Рекомендації та впровадження 

− порівняльний аналіз альтернатив за п'ятьма універсальними критеріями: результатив- 

ність, ефективність, справедливість, політична здійсненність, адміністративна здійсненність Треба 

пояснити, як визначались значення критеріїв (увага: обов’язково слід вказати, як визначались ефе- 

ктивність і результативність). 

− результати аналізу вміщуються у формі, наведеній в табл. 1. (рядки - критерії, стовпчики 

- альтернативи; критерій можна оцінювати за 3-бальною шкалою: 3 - високе значення, 2 - середнє, 

1 - низьке.) 

− порада клієнту щодо вибору кращої, за результатами аналізу, альтернативи 

− заходи щодо впровадження рекомендованого варіанту. 

Таблиця 1 
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Порівняльний аналіз альтернатив політики 

Критерії Оцінки варіантів (альтернатив) політики 

Результативність Висока Низька Середня Середня 

Ефективність     

Справедливість     

Політична 

здійсненність 

    

Адміністративна 

здійсненність 

    

Рейтинг варіанту     

 
Рекомендований перелік тем: 

 
1. Організація робочого місця державного службовця. 

2. Культура робочого місця та культура праці державного службовця. 

3. Підвищення ефективності розумової праці шляхом самовиховання. 

4. Робочий режим праці та відпочинку при роботі з комп»ютером. 

5. Ведення діловодства в органах державної виконавчої влади. 

6. Правила оформлення службових документів. 

7. Інформаційно змістові вимоги ділового стилю. 

8. Управління як суспільне явище. 

9. Специфіка державного управління. 

10. Основні характеристики держави. 

11. Поняття та суспільні функції держави. 

12. Державна політика і громадянське суспільство. 

13. Природа і структура об’єктивних умов державного управління. 

14. Об’єктивна детермінація державного управління. 

15.  Організованість суб’єктивного фактора та державне управління. 

16. Поняття і види функцій державного управління. 

17. Організація державного органу. 

18. Поняття та види принципів державного управління. 

19. Предмет і метод правового регулювання державного управління. 

20. Форми правового регулювання державного управління та державної служби. 

21. Структура правового регулювання державного управління. 

22. Механізм прийняття управлінських рішень. 

23. Система iнформацiї та діловодства в органах державної влади. 

24. Культура поведінки державного службовця. 

25. Інститут Президента України та державне управління. 

26. Kабiнет Miнiстрiв (Уряд) України як вищий орган виконавчої влади. 

27. Види органів державного управління та їх компетенція 

28. Miсцевi державні адмiнiстрацiї в Україні: структура та компетенція. 

29. Взаємодія державної виконавчої влади з органами місцевого самоврядування. 

 

 

Якщо слухач пропонує власну тему, що не наведена у переліку, він може узгодити її з викла- 

дачем. 

 
РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО- 

ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
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Порядок подання та захист 

Для аналізу може обиратися одна проблема, що є предметом дослідження публічного 

управління та адміністрування. 

Обсяг аналітичної записки — 10-15 тис. знаків без урахування пробілів (це відповідає 8-10 

стор. тексту формату А4 – інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman 12, поля по 2 см). При 

необхідності можливі додатки до основного тексту, обсяг яких може перевищувати 

рекомендований ліміт у знаках. 

У список використаних джерел включаються тільки ті друковані та Інтернет-ресурси, на які є 

послання в текст; на всі використані факти і дані обов'язково наводяться посилання. Не 

допускається використання без посилань аналітичних записок інших авторів. 

ІНДЗ подається викладачу, який читає лекційний курс з даної дисципліни не пізніше ніж за 2 

тижні до залікової сесії . Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті з навчальної 

дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. Можливий захист 

завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хв.). Оцінка за ІНДЗ є 

обов’язковим компонентом підсумкової оцінки. Питома вага ІНДЗ у загальній оцінці з 

дисципліни, залежно від складності та змісту завдання визначається викладачем. 
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Зразок оформлення титульної сторінки 

 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

Аналітична записка 

Формулювання проблеми (як назва роботи) 

 

 

Прізвище та ініціали виконавця 

  групи, _)курсу 

факультет управління фінансами та бізнесу 

кафедра публічного адміністрування 

та управління бізнесом 

денної  форми навчання 

 

 

 
Текст роботи… 
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Ю. П. Битяк. – Харків: Право, 2005. – 304 с. 

2. Вапнярчук Н. М. Теоретико-прикладні проблеми право-вого регулювання 

дисциплінарної відповідальності державних службовців в Україні: монографія / Н. М. 

Вапнярчук. – Харків: Юрайт, 2012. – 312 с. 

3. Державна служба в Україні: теоретико-правова характе-ристика у контексті 

реформування законодавства: [монографія] / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова, О. В. 

Бачеріков та ін.; за заг. ред. С. В. Ківалова, Л. Р. Білої-Тіунової. – Одеса: Фенікс, 

2013. –с. 

4. Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні: 

монографія / Т. Є. Кагановська. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 360 с. 

5. Кірмач А. В. Проходження державної служби: європей-ський досвід правового 

регулювання: [монографія] / А. В. Кір-мач; відп. ред. В. Б. Авер’янов. – Київ: Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – 192 с. 

 

6. Кравченко О. О. Управління державною службою в Україні: на шляху до 

вдосконалення: [монографія] / О. О. Крав-ченко; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – 

Симферополь: Крим. пись-менник, 2010. – 212 с. 

7. Падалко Г. В. Теорія служби в органах місцевого само-врядування в Україні: 

муніципально-правове дослідження: [монографія] / Г. В. Падалко. – Харків: Право, 

2012. – 288 с. 

8. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України: монографія / А. В. 

Кірмач, В. П. Тимощук, М. В. Фігель та ін.; за заг. ред. В. П. Тимощука, А. М. 

Школика. – Київ: Ко-нус-Ю, 2007. – 735 с. 

9. Пономаренко В.С. Інформаційні системи в управлінні персоналом : навч. посібн. / 

В.С. Пономаренко, І.В. Журавльова, І.Л. Латишева. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2008. – 

336 с.  

10. Крушельницька О.В. Управління персоналом : навч. посібн. / О.В. Крушельницька, 

Д.П. Мельничук. – К. : Вид-во "Кондор". –2003.–296

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12.%202
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-12
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/164618/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/164618/source:default


32 
 

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ТА ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 

 
1. 1. DOAJ (Directory of Open Access Journals) http://www.doaj.org/ 

2. E-LIS (E-Prints in Llibrary and Information Science) http://eprints.rclis.org/ 

3. Europeana – європейська цифрова бібліотека http://www.europeana.eu/portal/ 

4. CogPrints - архів з психології, неврології, біології, лінгвістики, філософії та медицини, антропології та комп’ютерних 

наук http://cogprints.org/ 

5. Hindawi Publishing Journals http://www.hindawi.com/journals/ 

6. InTech (Journals) – 5 наукових журналів відкритого доступу http://www.intechopen.com/journals 

7. Internet Public Library – сервісний центр публічних послуг та навчальне середовище http://www.ipl.org/ 

8. Journals4Free – портал журналів з понад 7000 назв академічних журналів http://www.journals4free.com/ 

9. OAPEN - Open Access Publishing in European Networks – Міжнародний проект відкритого доступу до монографій в 

галузі гуманітарних та соціальних наук http://www.oapen.org/home?brand=oapen 

10. ROAR (Registry of Open Access Repositories) – доступ до репозитаріїв з усього світу http://roar.eprints.org/ 

11. ScientificCommons.org – забезпечує вільний доступ до наукових робіт різноманітної тематики, опублікованих та 

розташованих у відкритих архівах усього світу. http://de.scientificcommons.org/ 

12. SPN (Social Psychology Network) – соціальна та навчальна мережа з

 психології. http://www.socialpsychology.org 

13. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua 

14. Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup.ru/ 

15. Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htm 

http://www.doaj.org/
http://eprints.rclis.org/
http://www.europeana.eu/portal/
http://cogprints.org/
http://www.hindawi.com/journals/
http://www.intechopen.com/journals
http://www.ipl.org/
http://www.journals4free.com/
http://www.oapen.org/home?brand=oapen
http://roar.eprints.org/
http://de.scientificcommons.org/
http://www.socialpsychology.org/
http://www.management.com.ua/
http://www.aup.ru/
http://ek-lit.narod.ru/links.htm
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
 

Індивідуальна науково-дослідна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

Відмінно («до 5») – 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. 

 

 

5 

Добре («до 4») – 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. 

 

 
4 

Задовільно («до 3») – 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. 

 
 

3 

Незадовільно («до 2») – 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 

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. ІНДЗ по вибраній темі не виконано. 

 
1 

 


