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Методичні вказівки до виконання й оформлення курсової роботи з дис-
ципліни «Електронне урядування» для студентів денної та заочної форми на-
вчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / Укл.: 
А.В. Кулінська. – Одеса: ОНПУ, 2019. – 24 с. 

 

У методичних вказівках до виконання та оформлення курсової роботи з 
дисципліни «Електронне урядування» для студентів денної та заочної форми 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» відображені цілі 
та задачі написання курсової роботи, дана характеристика структури курсової 
роботи, порядок її виконання, основні вимоги щодо оформлення курсової ро-
боти та її захисту. 
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          1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Курсова робота з дисципліни «Електронне урядування» виконується на 

основі освітньо-професійної програми підготовки відповідно до навчального 
плану другого (магістерського) рівня вищої освіти для спеціальності 281 – 
«Публічне управління та адміністрування».   

Курсова робота – це один з видів навчальної роботи, яка виконується ма-
гістрантом самостійно в позааудиторний час під керівництвом викладача. Кур-
сова робота сприяє розвитку у магістрантів навиків самостійної роботи з зако-
нодавчими документами, літературою, дозволяє проявити уміння збирати, оці-
нювати й узагальнювати необхідні матеріали з обраної теми. Виконання кур-
сової роботи переслідує наступні цілі:  

– систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних 
знань, отриманих на лекціях та практичних заняттях; 

– вміння вивчати й узагальнювати літературні джерела, обробляти інфо-
рмацію, вирішувати питання, робити висновки та розробляти пропозиції щодо 
конкретного питання; 

– формування і розвиток навичок ведення самостійної науково-дослідної 
роботи в області державного управління та дослідження особливостей форму-
вання та функціонування електронного урядування; 

– розвиток вміння робити на основі аналізу відповідні висновки та про-
позиції за темою дослідження, здібності чітко викладати думки, правильно 
оформляти курсову роботу; 

– виявлення й оцінка знань магістрантів, ступеня їх підготовленості до 
державної служби, розвитку економічного мислення та творчого підходу до 
рішення тих чи інших управлінських проблем. 

Курсова робота спрямована на розвиток цілого ряду навичок, якими по-
винен володіти дипломований фахівець з публічного управління та адмініст-
рування. В процесі написання курсової роботи магістрант поглиблено вивчає 
одну з проблем управління державною службою, що сприяє підвищенню тео-
ретичного рівня підготовки магістранта.  

Завдання, які ставляться безпосередньо перед магістрантами по курсовій 
роботі, включають вивчення наукової літератури з обраної теми, ознайомлення 
з різними підходами та точками зору, методами наукової аргументації та фор-
мування власної позиції з вивченої проблеми. При виконанні курсової роботи 
магістрант повинен враховувати позицію держави з конкретних питань розви-
тку управління формуванням та функціонуванням електронного урядування, 
накопичений вітчизняний та зарубіжний досвід, проявляти творчий, дослідни-
цький й економічно обґрунтований підхід до вироблення практичних рекомен-
дацій. 

Курсова робота характеризує ступінь оволодіння магістрантом наукової 
методики досліджень, уміння узагальнювати отримані результати та приймати 
обґрунтовані рішення. Загальними вимогами до курсової роботи з електронно-
го урядування є: цільова направленість; логічна послідовність викладу матері-
алу; повнота висвітлення питань, глибина дослідження; конкретність та точ-



5 

 

ність викладу результатів курсової роботи; чіткість побудови та грамотне офо-
рмлення. 

Тематика курсових робіт доводиться до магістрантів, коли вони присту-
пають до вивчення навчальної дисципліни «Електронне урядування». Їм нада-
ється право вибору теми курсової роботи або вони можуть дати свою тему для 
дослідження. Наукове керівництво виконанням курсових робіт здійснюється 
викладачами кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку. Ке-
рівник курсової роботи надає допомогу магістранту у виборі проблеми для на-
укового дослідження, в пошуку літератури й інших джерел інформації, у скла-
данні плану курсової роботи, дає консультації в процесі розробки змісту кур-
сової роботи та приймає її захист.  

Функції керівників курсових робіт полягають у такому: надання допомо-
ги магістрантам у виборі теми, її уточнення та визначення кінцевої назви; уз-
годження та коригування плану курсової роботи; надання допомоги магістран-
там у підборі літератури; розробка графіків виконання курсової роботи та її ре-
зультатів; консультації з підбору й обробки змісту та узагальнення матеріалів; 
систематичний контроль за виконанням курсової роботи, рекомендації магіст-
рантам по виправленню недоліків і доробці наданих матеріалів; перевірка, ре-
цензування й участь в захисті виконаної курсової роботи. 
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              2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

2.1. Вибір теми курсової роботи 
Вихідним моментом виконання курсової роботи є вибір теми досліджен-

ня та її конкретизація. Кожний магістрант тему курсової роботи вибирає само-
стійно на основі тематики, затвердженої кафедрою адміністративного мене-
джменту та проблем ринку. Вона передбачає вивчення актуальних проблем ор-
ганізації і функціонування електронного урядування в умовах становлення ри-
нку в Україні й особливостей зовнішнього середовища. Теми курсових робіт, 
запропоновані кафедрою, наведені у додатку А. 

При цьому варто мати на увазі, що курсова робота з дисципліни «Елект-
ронне урядування» може послужити базою для виконання курсової роботи з 
дисципліни «Інформаційні технології та сервіси державної служби», а також 
для написання одного з розділів майбутньої магістерської роботи, чим забез-
печується конкретизація наукових інтересів магістрантів на певній проблемі. 

Крім того, магістрант має право і може запропонувати самостійно сфор-
мульовану тему. Якщо вона відповідає пред’явленим вимогам та науковим ін-
тересам кафедри, то після розгляду зазначена тема закріплюється за магістран-
том. Назва будь-якої курсової роботи в період її виконання може уточнюватися 
з спільної згоди магістранта та керівника. 

 
2.2. Вивчення літератури 
Після вибору та закріплення теми курсової роботи необхідно підібрати 

літературу і почати її вивчення. Магістрант повинен продумати порядок добо-
ру матеріалу та літературних джерел по темі. Правильно підібрана література 
навіть при швидкому огляді джерел дозволяє охопити всю проблему в цілому. 

По-перше, необхідно ознайомитися з теоретичним змістом теми в підру-
чниках та навчальних посібниках з дисципліни «Електронне урядування». При 
використанні в роботі зарубіжних літературних джерел слід звертати увагу на 
відповідність їх окремих положень чинним державним нормам та правилам. 

По-друге, слід вивчати закони України та нормативно-правові докумен-
ти (положення, правила, інструкції), що регулюють досліджувані в роботі осо-
бливості організації та функціонування електронного урядування. У цих доку-
ментах викладається проведена державна політика, шляхи вирішення завдань 
суспільства, напрямки розвитку народного господарства України, в тому числі 
у сфері державного управління. Якщо в зазначених документах є матеріали, 
що стосуються теми курсової роботи, то вони обов’язково повинні знайти ві-
дображення в курсовій роботі. 

По-третє, необхідно ознайомитися з науковою літературою по досліджу-
ваним в курсовій роботі питанням. Це – монографії вчених-управлінців, статті 
з наукових журналів та збірників наукових праць, які знаходяться в бібліотеці 
університету, національній й інших бібліотеках. 

По-четверте, для аналізу необхідності формування висококваліфіковано-
го фахівця, який здатен ставити цілі та намічати шляхи їх досягнення, органі-
зовувати свою працю і працю інших працівників, визначати раціональні підхо-
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ди до вирішення проблем, глобально мислити, не обмежуючись лише діяльніс-
тю установи, але й враховувати особливості зовнішнього середовища, а також 
передбачати наслідки управлінських рішень потрібно користуватися інформа-
ційними матеріали сайту «Електрона Україна» (http://www.e-ukraіne.org.ua/), а 
також сервісами Державного комітету статистики України (http://www.ukrstat. 
gov.ua), Кабінету Міністрів України (http://www.kmu.gov.ua), Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі України (http://www.me.gov.ua), Міністерст-
ва фінансів України (http://www.minfin.gov.ua), Національного банку України 
(http://www.bank.gov.ua), Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (http://nssmc.gov.ua) тощо. 

Після добору та вивчення літератури доцільно консультуватися з науко-
вим керівником роботи та з його допомогою визначити головний перелік літе-
ратурних джерел, які будуть використані при її виконані. Консультація з кері-
вником дозволяє виділити з загального переліку літератури найбільш важливі 
джерела. Крім того, науковий керівник відмітить видання, які містять застаріли 
матеріали, і може прокоментувати додаткову літературу. 

 

2.3. Розробка плану курсової роботи 
В результаті самостійного вивчення літератури та інших інформаційних 

джерел магістрант повинен розробити план курсової роботи, що розкриває її 
структуру та логіку. План курсової роботи погоджується з науковим керівни-
ком і може бути їм відкоригований.  

 

2.4. Написання та оформлення курсової роботи 
У курсовій роботі необхідно розкрити зміст однієї з актуальних проблем 

формування та функціонування електронного урядування, чітко викласти іс-
нуючі підходи до її дослідження і точки зору по суті проблеми, а також на ос-
нові вивченої літератури та інших інформаційних джерел сформулювати само-
стійні висновки. 
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             3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Єдиної схеми виконання курсової роботи немає, тому що в кожній з них 

повинна проявитися індивідуальність майбутнього спеціаліста, конкретний рі-
вень знань та навиків магістранта. Якість курсової роботи багато в чому буде 
залежати від спроможності магістранта логічно мислити або уміння правильно 
викладати теоретичні питання й узагальнювати результати досліджень, даючи 
їм об’єктивну наукову оцінку. Магістрант повинен аргументовано висловлю-
вати свій погляд з проблем організації та функціонування електронного уряду-
вання, проаналізованих у курсовій роботі. 

Курсова робота повинна містити наступі розділи: титульний лист, зміст, 
вступ, основна частина (розділи 1, 2, 3), висновки, список літературних дже-
рел, додатки. 

Титульний лист оформляється відповідно до затвердженої форми і 
включає назву роботи, прізвище, ім’я, по батькові автора, а також прізвище, 
ім’я, по батькові наукового керівника та його вчений ступінь (додаток Б). 

У змісті необхідно відобразити план роботи із зазначенням заголовків 
розділів, параграфів та сторінок. За структурою курсова робота з дисципліни 
«Електронне урядування» складається зі вступу, трьох розділів і висновків. Всі 
розділи та пункти плану повинні мати назви, що відображають суть викладе-
ного в них матеріалу (додаток В). 

У вступі магістрант повинен дати характеристику сучасного стану дослі-
джуваної в курсовій роботі проблеми. Обґрунтувати актуальність обраної те-
ми, визначити ціль та задачі наукового дослідження.  

При визначенні цілі курсової роботи, слід пам’ятати, що це всебічне ви-
вчення об’єкту, процесу та явища, їх структури, зв’язків та відношень, розроб-
лених в науці принципів та методів пізнавання, а також одержання корисних 
результатів. Ціль завжди тісно переплітається з темою дослідження і повинна 
чітко вказувати, що саме вирішується в курсовій роботі.  

Формулювати задачі необхідно відповідно змісту курсової роботи шля-
хом перелічення (вивчити..., описати..., встановити..., вивести взаємозалеж-
ність...).  

По завершенні вступу, необхідно відобразити данні про обсяг курсової 
роботи, кількості розділів, таблиць, додатків, використаних літературних дже-
рел. Обсяг вступу курсової роботи не повинен перевищувати 2-3 сторінки.   

У першому розділі дається характеристика досліджуваного явища, кате-
горій і законів, аналіз дослідження даної проблеми у вітчизняній та зарубіжній 
літературі, дається характеристика форм прояву досліджуваного явища. Магіс-
трант повинен ясно представляти, що проблема – це теоретичне та практичне 
питання, що вимагає вирішення. Тому в курсовій роботі необхідно не тільки 
поставити конкретні питання, але й досліджувати шляхи і методи їх вирішен-
ня. 

Другий розділ курсової роботи потрібно виконувати, використовуючи 
сервіси Державного комітету статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua), 
Кабінету Міністрів України (http://www.kmu.gov.ua), Міністерства економічно-
го розвитку та торгівлі України (http://www.me.gov.ua), Міністерства фінансів 
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України (http://www.minfin.gov.ua), Національного банку України (http://www. 
bank.gov.ua), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (http: 
//nssmc.gov.ua) тощо. 

Даний розділ має розкривати основні тенденції розвитку інформаційного 
і комунікаційного забезпечення внутрішньої організації державного управлін-
ня, реалізації зарубіжного та вітчизняного досвіду впровадження електронного 
урядування й інформаційних систем в управлінні персоналом, а також вдоско-
налення програмного забезпечення діяльності органів державної влади та міс-
цевого самоврядування тощо (приклад рисунків та таблиць для проведення до-
сліджень наведено у додатку Г). За допомогою графічних методів подання ін-
формації (графіки лінійні і стовпчикові, діаграми секторні) необхідно відобра-
зити результати проведеного аналізу. 

У третьому розділі курсової роботи, на підставі проведеного теоретично-
го й аналітичного дослідження, необхідно запропонувати шляхи удосконален-
ня пілотних проектів з впровадження електронного урядування в Україні та 
прикладних систем, котрі забезпечують окремі е-сервіс та послуги електронно-
го уряду. Крім того, запропонувати практичні рекомендації щодо вирішення 
проблеми побудови Національної системи індикаторів розвитку інформаційно-
го суспільства й електронного урядування в умовах криз та надзвичайних си-
туацій. Оскільки це відповідає рівню знань, які необхідні фахівцю, щоб осмис-
лити дії держави з точки зору загальносвітових тенденцій, критеріїв оцінюван-
ня якості стандартів надання адміністративних послуг і ризиків та проблем 
впровадження електронного урядування в країні. 

У висновках мають бути систематизовані й узагальнені основні практич-
ні рекомендації, які являють собою стислий виклад результатів, отриманих при 
вирішенні кожної з поставлених задач й обґрунтування можливості їх застосу-
вання в державному секторі економіки національного господарства України.  

Наприкінці курсової роботи наводиться список літературних джерел та 
електронних ресурсів. Джерелами інформації при написанні курсової роботи 
мають бути: закони, нормативно-правові акти, накази, які стосуються тематики 
курсової роботи; нормативно-довідковий матеріал; статистична інформація із 
розвитку інформаційного забезпечення державного управління національною 
економікою; дані власних спостережень та розрахунків. 

Слід зазначити, що виконується курсова робота магістрантом самостій-
но, а керівник лише спрямовує дослідження, перевіряє обґрунтованість й аргу-
ментованість висновків та практичних пропозицій.  
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            4. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ 
          4.1. Загальні вимоги.  

Загальний обсяг курсової роботи звичайно обмежується 45-55 сторінка-
ми печатного тексту на аркушах стандартного розміру. Список використаних 
літературних джерел і додатки, якими завершується написання курсової робо-
ти, у зазначену кількість сторінок не включаються. 

Вступна частина курсової роботи містить такі елементи: обкладинку; ти-
тульний лист; зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень 
та термінів. Курсова робота повинна мати чітко оформлений титульний лист, 
грамотно написаний відповідно до змісту роботи текст. Титульний лист офор-
млюється згідно установленої форми, що наведена в додатку Б та є першою 
сторінкою курсової роботи. 

Зміст курсової роботи розміщується з нової сторінки і включає всі розді-
ли та підрозділи роботи. Основна частина курсової роботи має складається з 
декількох питань. Суть курсової роботи викладають, розділяючи матеріал по 
розділах, кожний із яких повинен містити закінчену інформацію. 

Висновки курсової роботи розміщуються безпосередньо після викладан-
ня суті роботи на новій сторінці. У них дається оцінка отриманих результатів 
дослідження, на основі яких можуть бути дані практичні рекомендації. Реко-
мендації повинні носити конкретний характер і бути цілком підтверджені про-
веденим дослідженням. Текст висновків та пропозицій може бути розділений 
на пункти. 

Перелік літературних джерел, на які посилається в курсовій роботі, по-
винний наводитися наприкінці тексту роботи, починаючи з нової сторінки, а у 
відповідних місцях курсової роботи повинні бути посилання. Бібліографічний 
опис у переліку посилань наводять у послідовності нагадування в тексті кур-
сової роботи. Порядкові номера описів у переліку є номерами посилань у текс-
ті. Бібліографічний опис у переліку посилань може бути наведений і відповід-
но до чинних стандартів по бібліотечній та видавничій справі.  

У додатках поміщають матеріал, який не може бути розміщений у курсо-
вій роботі через великий обсяг або носить допоміжний характер. Курсова ро-
бота має бути зроблена на комп’ютері, з використанням шрифту тестового ре-
дактору Word (Times New Roman), розміру 14, з між строковим інтервалом 1.5. 
Текст друкується при дотриманні полів: зліва – 30 мм, справа – 15 мм, зверху 
та знизу – 20 мм. 

Заголовки структурних елементів курсової роботи варто розташовувати 
в середині рядка і друкувати прописними буквами без крапки наприкінці. Інші 
заголовки варто починати з абзацного відступу рівного п’ятьом знакам. Пере-
носи слів у заголовках не припускаються. Скорочення слів або словосполучень 
можливі тільки відповідно до чинних стандартів. 

Цифровий матеріал, що характеризує один чи декілька показників за пе-
вний період часу краще оформляти у вигляді таблиць. З метою більшої наоч-
ності цифровий матеріал можна представити у вигляді чітко виконаних графі-
ків, схем та діаграм, що оформляються як рисунки і повинні мати під рисунка-
ми найменування та порядкову нумерацію, аналогічно таблицям. 
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При використанні перерахувань у тексті курсової роботи перед ними 
ставлять двокрапку, а перед кожною позицією перерахування слід ставити ма-
лу літеру алфавіту зі скобкою, або, не нумеруючи – дефіс. Для більш глибокої 
деталізації усередині першого рівня перерахувань варто використовувати 
арабські цифри зі скобкою. 

 

4.2. Нумерація 
Сторінки варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючи наскріз-

ної нумерації по всьому тексту курсової роботи. Номер сторінки проставляють 
у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці. Титульний лист 
включають у загальну нумерацію сторінок. Номер сторінки на титульному ли-
сті не проставляють. Ілюстрації та таблиці, розташовані на окремих сторінках, 
включають у загальну нумерацію сторінок роботи. 

Розділи, підрозділи, пункти та підпункти курсової роботи варто нумеру-
вати арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в ме-
жах курсової роботи та позначатися цифрами 1, 2, 3 і т.д. Підрозділи нумеру-
ються в межах розділу арабськими цифрами розділеними крапкою, наприклад, 
1.1, 1.2, 1.3 тощо. Структурні елементи курсової роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», 
«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» не нумеруються, а їх найменування 
служать заголовком відповідних структурних елементів. 

 

4.3. Ілюстрації 
Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) 

варто розташовувати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, у якому 
вони згадуються вперше або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні 
бути надані посилання. Ілюстрації курсової роботи можуть мати назву, яку по-
міщають під ілюстрацією. При необхідності під ілюстрацією розміщають по-
яснюючі дані (підрисуночний текст). Ілюстрація позначається словом «Рису-
нок – », що поміщають разом з назвою ілюстрації після пояснювальних даних, 
наприклад, «Рисунок 3.1 – Схема розміщення».  

Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумера-
цією в межах розділу курсової роботи, за винятком ілюстрацій, що приводять-
ся в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового 
номера ілюстрації курсової роботи, розділених крапкою, наприклад, 3.2 – дру-
гий рисунок третього розділу роботи. 

 

4.4. Таблиці 
Таблицю в курсовій роботі варто розташовувати безпосередньо після те-

ксту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці роботи. На всі 
таблиці повинні бути посилання в тексті курсової роботи. Нумеруються табли-
ці арабськими цифрами в межах розділу за винятком таблиць, наведених у до-
датках. Таблиця: номер і назва розміщаються в лівому куті листа перед назвою 
таблиці, при цьому нумерація сторінок аналогічна нумерації рисунків, напри-
клад, Таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу курсової роботи. Нумера-
ція таблиць та їх оформлення приведені на рис. 1. 
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Таблиця 3.2 – Динаміка стану інформаційної безпеки економічних відно-
син в Україні за 2018 рік, %  

                                                 

 

Назва таблиці повинна бути стисла та відбивати змісту таблиці в курсо-
вій роботі. Якщо рядки або графи виходять за формат сторінки, таблицю поді-
ляють на частини, розташовуючи одну частину під іншою або поруч, або пере-
носячи частину таблиці на наступну сторінку роботи. Назву та номер таблиці 
вказують один раз над першою частиною таблиці, а над перенесеною части-
ною пишуть: «Продовження таблиці» із вказівкою номера таблиці. Заголовки 
граф таблиці пишуться з прописної букви, а підзаголовки – з рядкових, якщо 
вони складають одне речення з заголовком граф. Наприкінці заголовків і підза-
головків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф в курсовій 
роботі вказують в однині. 

Дані таблиці повинні мати одиниці виміру, що можуть наводитися поруч 
із показниками або виділятися в окрему колонку. При однаковій розмірності 
всіх показників, що наводяться в таблиці, одиниці виміру можуть виноситися в 
заголовок таблиці через кому або вказуватися справа над таблицею. Якщо по 
окремих показниках відсутні дані, то в таблиці ставиться прочерк, а дрібні чи-
сла варто вказувати с однаковим числом знаків після коми. 

Пояснення до окремих даних, наведених у тексті чи таблицях, допуска-
ється оформляти виносками. Виноски позначають надрядковими знаками у ви-
гляді арабських цифр з дужкою. Знаки виноски ставлять безпосередньо після 
того слова, числа, символу, речення, до якого дається пояснення та перед текс-
том пояснення. Нумерація виносок – окрема для кожної сторінки. Текст вино-

головка 

графи  
(колонки) рядки 

підзаголовки 
граф 

заголовки 
граф 

боковик (графа для 
заголовку рядків) 

        Рисунок 1 – Вимоги до оформлення таблиць в курсовій роботі 
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ски поміщають під таблицею або наприкінці сторінки, відокремлюють від таб-
лиці і тексту лінією довжиною 30-40 мм, проведеною в лівій частині сторінки. 
Таблиці основних даних варто розміщати в логічній послідовності в тексті ку-
рсової роботи, а допоміжні дані та розрахунки, що не мають методичній цінно-
сті можна виносити в додаток до неї. 
 

4.5. Формули та рівняння 
Формули й рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому, 

вони згадуються, посередині сторінки. Вище та нижче кожної формули або рі-
вняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Формули та 
рівняння в курсовій роботі (за винятком формул та рівнянь, наведених у дода-
тку) варто нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу роботи. 

Номер формули та рівняння складається з номера розділу й порядкового 
номера формули або рівняння, розділених крапкою, наприклад, Формула (1.3) 
– третя формула першого розділу курсової роботи. Номер формули та рівняння 
вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому поло-
женні на рядку. 

Пояснення значень-символів і числових коефіцієнтів, що входять у фор-
мулу чи рівняння, варто наводити безпосередньо під формулою в тій же послі-
довності, у якій вони дані в формулі та рівнянні. Пояснення значення кожного 
символу і числового коефіцієнта варто давати з нового рядка курсової роботи. 
Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки. 

 
4.6.  Посилання на джерела та цитування 
Посилання в тексті курсової роботи на джерела варто вказувати поряд-

ковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужка-
ми, наприклад, «... у роботі [5] ...». При цьому оформлення посилання повинно 
відповідати її бібліографічному опису переліком посилань зі вказівкою номе-
ру. 

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, 
таблиці, рівняння, додатки вказують їх номери. При посиланнях варто писати 
«...у розділі 2 ...», «... на рис. 1.3 ...», «... у табл. 2.2 ...», «... за формулою 2.1 ...», 
«... у додатку Б...» тощо. Цитати треба передавати точно із збереженням усіх 
особливостей першоджерела. Наприклад, цитата в тексті: «...сутність моделі 
правової системи забезпечення розвитку інформаційного суспільства й елект-
ронного урядування в Україні [2]».  

 
4.7. Список літературних джерел 
Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який 

містить бібліографічні описи використаних джерел та розміщується після ви-
сновків в курсовій роботі. Список використаних джерел складається в порядку 
надання посилань у тексті з дотриманням стандартних вимог до бібліографіч-
ного опису. Приклад оформлення літературних джерел: 
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– нормативно-правові акти (закони, накази, постанови, укази): 
1. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» № 

183/98-ВР від 05.03.1998 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради Укра-
їни (ВВР). – Оф. вид. від 1998, № 35, ст. 237, станом на 31.12.2014. – Режим до-
ступу: http: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр. – Доступно на 10.12.2016. 
– Назва з екрана. 
 2. Закон України «Про першочергові заходи до запобігання негативним 
наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України» № 639-VI від 31.10.2008 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної 
Ради України (ВВР). – Оф. вид. від 2009, № 14, ст.181, станом на 14.04.2012. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/639-17. – Доступно на 
10.06. 2017. – Назва з екрана. 

 
– монографії: 
1. Варналий З.С. Бюджетний процес в країні: проблеми інституційного 

забезпечення: [моногр.] / З.М. Варналій, Т.М. Бугай, С.В. Онищенко. – Пол-
тава: ПНТУ, 2014. – 271 с. 

2. Клімушин П.С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві: 
[моногр.] / П.С. Клімушин, А.О. Серенок. – Харків: Вид-во ХарРІНАДУ «Ма-
гістр», 2010. – 312 с. 

 
– навчальні посібники: 
1. Гушко С.В. Управлінські інформаційні системи: [навч. посіб.] / С.В. 

Гушко. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 320 с. (1 од.) 
2. Почепцов Г.Г. Електронний уряд: проблеми та пріоритети: [навч. по-

сіб.] / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. – К.: Знання, 2008. – 506 с. 
3. Сороко В.М. Теоретичні й організаційно-методичні засади надання дер-

жавних послуг в електронній формі: [навч. посіб.] / В.М. Сороко та ін. – К.: 
НАДУ, 2012. – 60 с. (1 од.) 

 
– наукові статті: 
1. Клименко І.В. Електронне урядування як інновація державного управ-

ління // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 12. – С. 76-79. 
2. Соснін О.М. Розвиток інформаційної сфери в координатах проблем 

модернізації суспільства / О.М. Соснін // Зовнішні справи. – 2011. – № 1. – С. 
44-47. 

 
– теза доповіді: 
1. Кулінська А.В. Пріоритетні напрями формування національних еко-

номічних інтересів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Фінансо-
во-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних 
викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні 
аспекти)»], (Дніпропетровськ, УМСФ, 20 листопада 2015 р.) / А.В. Кулінська. 
– Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – С. 137-139.  
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– електронні ресурси: 
 1. Інформаційні матеріали сайту «Електрона Україна» [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.e-ukraіne.org.ua/ 

2. Офіційний сайт Верховної ради України [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua. 

3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua. 

 
4.8. Додатки 
Додатки варто оформляти як продовження курсової роботи в порядку 

появи на них посилань. Додаток повинен мати заголовок, написаний угорі си-
метрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком повинно бу-
ти написане слово «Додаток» і прописна буква, що позначає додаток. Для поз-
начення використовуються послідовно букви українського алфавіту, за винят-
ком Е, З, І, Ї, И, О, Ч, Ь. Додатки в курсовій роботі повинні мати загальну з ро-
ботою наскрізну нумерацію сторінок. Формули та таблиці, наявні в додатку, 
варто нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г.2, що озна-
чає другий рисунок додатка Г. 
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                5. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Закінчену курсову роботу магістрант підписує і здає після реєстрації ке-

рівнику для перевірки та рецензування. У рецензії відзначається актуальність 
та якість виконаної курсової роботи, дається висновок про допуск (недопуск) 
магістранта до захисту курсової роботи. Оцінка про допуск (недопуск) до за-
хисту робиться на титульній сторінці курсової роботи за підписом керівника. 

Терміни виконання і захисту курсової роботи установлюються розпоря-
дженням по деканату відповідно до навчальних планів та графіків. Допущена 
до захисту курсова робота захищається магістрантом перед комісією в складі 
керівника й одного члена комісії (їм може бути викладач кафедри). Недопуще-
на до захисту курсова робота передається магістранту на доробку і процедура 
надання на перевірку та рецензування повторюється. 

Під час захисту курсової роботи магістрант має зробити коротку (не бі-
льше 5 хвилин) доповідь, в якій в стислому вигляді мають бути відбиті головні 
думки, положення, пропозиції та рекомендації, які випливають з проведеного 
дослідження, і надати відповіді на запитання теоретичного та практичного ха-
рактеру, що задаються викладачем. Відповіді магістранта мають бути конкрет-
ними, аргументованими та короткими. 

Оцінка по захисту курсової роботи виставляється за узгодженням комі-
сії. У випадку незадовільного захисту комісія визначає термін для підготуван-
ня та повторного захисту. До магістрантів, які повторно не захистили курсову 
роботу, застосовуються ті ж міри, що й до тих, хто повторно не склав іспит з 
дисципліни «Електронне урядування». 
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           6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
При оцінці курсової роботи до уваги беруться наступні критерії: повнота 

розкриття теми та розгляд відповідної проблеми; глибина використаних знань 
з організації або функціонування електронного урядування під час розгляду 
конкретної проблеми; склад та об’єм літератури, яка була використаною в 
процесі написання курсової роботи; правильність проведених досліджень; тео-
ретична та практична повнота, а також істотність висновків та рекомендацій; 
вміння магістранта формулювати суть питання, розкривати, доводити та відс-
тоювати свою точку зору на проблему в процесі захисту роботи. За результа-
тами підготовки і захисту курсової роботи виставляється наступні оцінки: 
 90-100 балів (А) ВІДМІННО – відмінне виконання курсової роботи, під 

час захисту допускаються незначні помилки у відповідях магістранта. 
Робота, виконана на актуальну тему, в ній наведено теоретичний огляд 
літератури за обраною темою і визначені критерії аналізу проблеми. Ро-
бота виконана із застосуванням для розрахунків комп’ютерних програм, 
відповідає всім вимогам до технічного оформлення. Магістрант під час 
захисту повинен вміти правильно формулювати відповідь (за змістом, 
логікою та стилем), продемонструвати глибокі знання та вміння застосо-
вувати теоретичні знання для практичного вирішення актуальних питань 
з електронного урядування, вміти відстоювати запропоновані науково-
теоретичні та практичні завдання; 

 82-89 балів (В) ДУЖЕ ДОБРЕ – курсова робота та її захист відповідає 
ознакам оцінки «відмінно», тобто вище середніх стандартів, але з деяки-
ми помилками. У результаті виконання курсової роботи магістрант де-
монструє глибокі знання з організації або функціонування електронного 
урядування й уміння логічно мислити, проте у відповідях допускаються 
деякі неточності, які не змінюють суті питання;  

 75-81 балів (С) ДОБРЕ – в цілому змістовна курсова робота зі значними 
помилками. Курсова робота має зауваження за змістом й оформленням, а 
магістрант демонструє достатні знання теоретичного матеріалу, але ная-
вні аналітичні похибки;   

 67-74 балів (D) ЗАДОВІЛЬНО – чітко, але зі значними недоліками. Кур-
сова робота та її захист, головним чином, відповідають тим вимогам, які 
пред’являються до знань основного фактичного матеріалу. Однак, у від-
повідях недостатньо точно формулюються причинно-наслідкові зв’язки 
між явищами та процесами, оперування фактами відбувається на рівні 
запам’ятовування; 

 60-66 балів (Е) ДОСТАТНЬО – виконання курсової роботи за змістом, 
структурою та правилами оформлення відповідає мінімальним критері-
ям. Під час захисту магістрант демонструє слабкі знання з теоретичного 
курсу дисципліни «Електронне урядування»; 

 35-59 балів (FX) НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна ще певна робота для під-
готовки курсової роботи та допуску її до захисту. Магістрант не знає бі-
льшої частини фактичного матеріалу, що становить теоретичну базу ди-
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сципліни, не вміє встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між яви-
щами та процесами, завчивши матеріал без його усвідомлення; 

 0-34 (F) НЕЗАДОВІЛЬНО – курсова робота не задовольняє мінімальним 
критеріям, не розкриває зміст обраної теми, потребує значного доопра-
цювання магістрантом.  
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               Додаток А 
      ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ  

          «ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ» 
 

1. Адміністративні послуги для бізнесу (юридичних осіб) і для громадян 
в Україні. 
 2. Головні цілі і стратегічні завдання електронного урядування в Україні. 
  3. Досвід провідних країн світу з впровадження адміністративних послуг. 

4. Загальносвітові тенденції як фактор впливу на електронне урядування 
в Україні. 

5. Зміст етапів впровадження електронного урядування в Україні. 
6. Електронне урядування в Україні в умовах криз або надзвичайних 

ситуацій. 
7. Концептуальна схема побудови Національної системи індикаторів 

розвитку інформаційного суспільства й електронного урядування. 
8. Критерії оцінювання якості стандартів надання адміністративних послуг 

в Україні. 
9. Міжнародні документи щодо ролі держави в розбудові інформаційного 

суспільства й електронного урядування. 
10. Міжнародні системи оцінювання розвитку інформаційного суспільс-

тва та впровадження електронного урядування в Україні. 
11. Механізми розвитку інформаційного суспільства та впровадження 

електронного урядування в Україні. 
12. Місце електронного урядування в інформаційному суспільстві й сус-

пільстві знань як однієї з базових інформаційних технологій. 
13. Місце електронного урядування в інформаційному суспільстві й сус-

пільстві знань як однієї з моделі державного управління. 
14. Модель правової системи забезпечення розвитку інформаційного су-

спільства й електронного урядування в Україні. 
15. Моніторинг стану розвитку інформаційного суспільства і впровадження 

електронного урядування в Україні. 
16. Напрями з удосконалення механізмів надання електронних держав-

них адміністративних послуг в Україні. 
17. Національне законодавство про місце, роль, завдання суб’єктів роз-

будови інформаційного суспільства в Україні. 
18. Національне законодавство про місце, роль, завдання суб’єктів роз-

будови електронного урядування в Україні. 
19. Нормативно-правова база України з інформаційного забезпечення 

державного управління щодо впровадження електронного урядування. 
20. Основні закономірності, тенденції, відмінності в розвитку національних 

інформаційних суспільств. 
21. Основні моделі побудови електронного уряду в Україні. 
22. Основні проблеми управління впровадженням електронного уряду-

вання в Україні. 
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23. Основні складові електронного уряду в Україні за рекомендаціями 
Євросоюзу. 

24. Особливості сфери інформаційно-комунікаційних технологій як 
об’єкта державного управління в Україні. 

25. Основні шляхи розв’язання проблем з впровадження електронного 
урядування в Україні. 

26. Показники та індикатори розвитку інформаційного суспільства в 
Україні. 

27. Порівняльний аналіз впровадження електронного урядування в Україні 
зі станом його впровадження в інших країнах. 

28. Послідовність формування системи стратегічних документів у сфері 
електронного урядування в Україні. 

29. Прикладні системи, котрі забезпечують окремі е-сервіс та послуги 
електронного уряду в Україні. 

30. Ризики і проблеми впровадження електронного урядування в Україні. 
31. Роль електронної комерції у побудові інформаційного суспільства за 

досвідом США. 
32. Роль Президента України в розвитку інформаційного суспільства та 

електронного урядування. 
33. Системи електронної ідентифікації громадян та юридичних осіб в 

країнах Євросоюзу. 
34. Системи електронної аутентифікації громадян та юридичних осіб в 

країнах Євросоюзу. 
35. Системи міжвідомчої електронної взаємодії на прикладі Естонії та 

Великої Британії. 
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   Рисунок 1.1 – Причини трансформаційних процесів у державному управлінні  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
     Рисунок 1.4 – Взаємодія складників механізму  

      державного управління національною економікою 
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Таблиця 1.1 – Відмінність державного управління від управління комерційни-
ми структурами 
 

 Відмінність Сутність відмінної риси державного управління 

1 2 

Масштабність 
і складність 

Державне управління здійснює керуючий вплив на проце-
си суспільного виробництва і розвиток галузей національної 
економіки. Це вiдповiдно визначає значну розгалуженість 
структури, складну iєрархiю органів державного управління, 
які вiдрiзняютъся між собою за рівнями управління, специфі-
кою формування і функціонування, різноманiтнiстю суб'єкт-
но-об'єктних та інформаційно-комунікаційних зв'язків 
 

Пріоритет 
державних 
iнтересiв 

Багатопартiйнiсть, значна кількість громадських об'єднань, 
адмiнiстративно-територiальні одиниці формують різні інте-
реси, які можуть не збігатися з державними. При розробці та 
ухваленні державного рішення прогнозується очікувана реа-
кція з боку носіїв iнтересiв. Однак при певній прогнозній 
iнформацiї з усіх альтернативних варiантiв обирається саме 
те рішення, яке найбільшою мірою вiдповiдає національним 
інтересам 

 

Підвищені 
вимоги до 

рацiональностi 
рішень 

 
 

 Рішення, які приймаються органами державної влади та 
оформляються у вигляді нормативно-правових актів, повинні 
бути раціональними, враховуючи їх обов'язковість і вплив на 
населення, сфери дiяльностi, території країни. Це суттєво 
вiдрiзняється від управлінських рішень на рiвнi комерційних 
органiзацiй, які обмежуються лише їх масштабами, не мають 
загальнообов'язкового значення для інших суб'єктів та об'єк-
тів 

 

Тривалість 
перебування 

на посаді 
(тимчасова 

перспектива) 
 

Керівники органів державної влади мають обмежену тим-
часову перспективу для втілення своїх ідей або програм, 
адже тривалість їх перебування на займаних посадах зале-
жить від результатів виборів i змін в уряді. Це не сприяє 
орiєнтацiї керівної дiяльностi на довгострокову перспективу, 
стримує бажання йти на реалiзацiю непопулярних, хоча і не-
обхідних заходів. На керiвникiв комерційних структур такі 
обмеження не поширюються 

 

Соціальна 
справедливість 

Дотримання органами державного управління принципу 
соціальної справедливості повинне виконуватися, насампе-
ред, об'єктивним i чесним розподілом державних послуг i 
можливостей. Особливого значення і гостроти набуває забез-
печення справедливого і рівноправного ставлення до най-
більш вразливих верств населення 
 

 


