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РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
 

 

Творча (евристична), наближена до наукового осмислення і узагальнення робота можлива 

лише як результат організації самостійного навчання з обов’язковою присутністю в ній цілей 

дослідження та їх досягнення за допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім того, 

така робота повинна бути індивідуалізованою, з врахуванням рівня творчих можливостей студента, 

його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо. 

Практична реалізація такого принципу навчання пов’язана із використанням в навчальному 

процесі індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної самостійної роботи 

студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке 

використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і завершується 

разом із складанням підсумкового екзамену із даної навчальної дисципліни. 

Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 

поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчальної 

дисципліни та розвиток навичок самостійної роботи. 

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах програми 

навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі 

лекційних, семінарських занять, охоплює одну тему (декілька тем) або зміст навчальної дисципліни 

в цілому. 

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладача. Як 

правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. Завдання можуть мати 

комплексний характер і тоді до їх виконання можуть залучатися кілька студентів. 

Вибір ІНДЗ узгоджується з лектором.  

 

 

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань (орієнтовна): 

❖ вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення; 

❖ теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, 

тощо, на основі яких виконуються завдання; 

❖ методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт) – вказуються і 

коротко характеризуються методи роботи; 

❖ основні результати роботи та їх обговорення – подаються статистичні або якісні 

результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її 

аналіз тощо; 

❖ висновки; 

❖ список використаної літератури; 

❖ додатки (за необхідності). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 2.  ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 
 

2.1. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

1. Методи публічного адміністрування, їх ознаки та види. 

2. Основні моделі публічного адміністрування. 

3. Види і характеристика систем технологій публічного адміністрування. 

4. Види інформації, що найчастіше використовується в управлінні. 

5. Основні джерела інформації публічної організації. 

6. Методи збору інформації системи державного управління. 

7. Основні правила розроблення схеми руху інформації у публічній установі. 

8. Адміністративна влада. Ознаки адміністративної влади. 

9. Поняття, зміст та основні напрями сучасної адміністративної діяльності. 

10. Регулювання конкуренції як особлива діяльність держави. 

11. Поняття системи публічного адміністрування, її структура, принципи організації. 

12. Об’єкти та суб’єкти публічного адміністрування, їх класифікація.  

13. Поняття “публічна адміністрація”, централізовані та децентралізовані адміністрації. 

14. Сфери діяльності та компетенція суб’єктів публічного адміністрування. 

15. Недержавні інституції публічного адміністрування. 

16. Місцеве самоврядування та його роль у публічному адмініструванні. 

17. Роль інститутів громадянського суспільства у публічному адмініструванні. 

18. Взаємодія органів публічного адміністрування і громадськості: правові засади та форми 

19. Місце публічних послуг у структурі діяльності держави. Ознаки публічних послуг. 

20. Адміністративні послуги: поняття, місце в системі публічних послуг, основні види. 

21. Проблема якості публічних послуг та їх стандартизація. 

22. Інструменти діяльності публічних адміністрацій: переконання, фінансові засоби, правила, 

організаційні структури. 

23. Модель ефективності діяльності публічних адміністрацій. 

24. Оцінка ефективності діяльності публічної адміністрації з точки зору її клієнтів. 

25. Оцінка ефективності діяльності публічної адміністрації з точки зору її співробітників. 

26. Аутсорсинг адміністративно-управлінських процесів. 

27. Визначення технологічної структури адміністративних процесів. 

28. Визначення змісту і характеру організаційно-адміністративних операцій. 

29. Загальне визначення інформаційно-технічних операцій. 

30. Сутність планування адміністративного процесу. 

31. Основні аспекти організації адміністративного процесу 

32. Стресоформуючі фактори у публічному адмініструванні. 
33. Основна мета та механізм адміністративного контролю. 

34. Поняття та зміст публічного контролю у сучасній державі. 

35. Особливості мотивації в системі адміністративного менеджменту. 

36. Взаємозв'язок влади та особистого впливу. 

37. Влада посади, особиста влада і делегування повноважень. 

38. Основні складові взаємозв'язку інтересів і публічно-адміністративної діяльності.  

39. Основні етапи підготовки й прийняття державно-управлінських рішень. 

40. Європейська доктрина належного публічного управління. 

41. Особливості формування схеми технології публічного адміністрування на рівні держави. 

42. Техніка організації і проведення нарад і засідань. 

43. Техніка ділових контактів. 

44. Загальні правила контактів керівника з підлеглими. 

45. Особливості формування схеми технології публічного адміністрування на місцевому рівні. 

46. Відповідальність органів державної влади в сфері публічного адміністрування. 

47. Економічний конфлікт як зіткнення інтересів потреб. 

48. Конфлікти інтересів в публічному адмініструванні. 
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26. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua. 

27. Державна фіскальна служба України: http://www.sfs.gov.ua. 

28. Державний комітет України з питань  регуляторної політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index. 

29. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net. 

30. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua. 

31. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua. 

32. Рахункова палата України: http://www.ac-rada.gov.ua. 

33. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua. 
 

РОЗДІЛ 3.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
 

Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого (зшитого) зошита (реферату) з 

титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій 

змісту завдання (за об’ємом до 10 арк. розміру А4). 

ІНДЗ подається викладачу, який читає лекційний курс з даної дисципліни та приймає екзамен, 

не пізніше ніж за 2 тижні до екзамену. 

Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті з дисципліни на основі попереднього 

ознайомлення викладача із змістом ІНДЗ.  

Можливий також захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 20 

хв.). 

Оцінка за ІНДЗ є обов’язковою компонентою екзаменаційної оцінки і враховується при 

виведенні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.  

Питома вага ІНДЗ у загальній оцінці з дисципліни, залежно від складності та змісту завдання 

визначається викладачем. 
 

РОЗДІЛ 4.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 Б
а

л
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и

н
г
у

 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

 

к
іл

ь
к
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т
ь
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а

л
ів

 

Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

▪ робота виконана  та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій, 

з поясненнями та висновками і в повному обсязі 
 

5 

▪ робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та 

методичних рекомендацій 
4 

▪ робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не 

захищена  
3 

▪ робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і 

методичних рекомендацій 
2 

▪ робота не здана 0 
 

http://webcache.googleusercontent.com/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
http://www.liga.net/
http://www.nau.kiev.ua/

