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ВСТУП 

Мета дисципліни «Управління проєктами у публічній сфері» 
— опанування здобувачами вищої освіти методології управління 
проектами а також набуття навичок адаптації й впровадження 
проектних рішень в практичну діяльність у публічній сфері.  

Предметом курсу «Управління проектами у публічній сфері» є 
процеси управління проектами, які здійснюються у публічній сфері з 
використанням специфічних методів та інструментів, що 
забезпечують розв’язання задач управління проектами. 

Для досягнення основної мети курсу протягом навчального 
процесу вирішуються такі основні завдання: 

- доведення поширеності проектної діяльності  та усвідомлення 
необхідності використання специфічних методів та інструментів в 
управлінні проектами; 

- освоєння  характеристик узагальненої моделі управління 
проектами, як системи взаємопов’язаних цілей, функцій і 
інструментів, що визначаються, реалізуються і використовуються в 
процесі  виконання проектів; 

- формування сукупності теоретичних знань і практичних 
навичок реалізації основних функцій управління проектами. 
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1 МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 

Курсова робота є самостійною науково-дослідницькою працею 
здобувача вищої освіти, яка підводить підсумки його теоретичної і 
практичної підготовки з дисципліни «Управління проектами». Згідно 
навчального плану, курсова робота з курсу «Управління проектами у 
публічній сфері» виконується здобувачами вищої освіти 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 

Метою написання курсової роботи є поглиблення здобувачом 



6 

вищої освіти  теоретичних і практичних знань з дисципліни 
«Управління проектами у публічній сфері», формування вмінь 
застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань; 
набуття навичок пошуку сучасних наукових досягнень в сфері 
проектного менеджменту та уміння їх самостійно застосовувати при 
вирішенні прикладних проблем; підготовка здобувачів вищої освіти 
до самостійної практичної діяльності тощо. 

Тематика курсових робіт охоплює зміст основних питань 
навчальної програми дисципліни.  

Орієнтовна тематика курсових робіт наведена у розділі 6 ціх 
Методичних вказівок. Крім цього, за згодою керівника, здобувач 
вищої освіти може в рамках дисципліни запропонувати іншу тему, яка 
більшою мірою відповідає його науковим інтересам. 

Курсова робота може виконуватись як частина майбутньої 
дипломної роботи магістра. 

У процесі виконання роботи здобувач вищої освіти повинен: 
- самостійно сформулювати об’єкт, предмет, цілі та завдання 
курсової роботи, скласти її план; 
- показати здатність до аналізу інформації, отриманої з різних 

джерел; 
- продемонструвати вміння чітко формулювати і аргументовано 

доводити пропозиції і рекомендації з обраної теми; 
- закріпити навички оформлення результатів навчально-

дослідницької роботи.   
Хід виконання роботи включає наступні кроки: 
1) вибір теми роботи і затвердження її у керівника. Здобувачи

вищої освіти, що у встановлений термін не обрали тему самостійно, 
отримують її за вибором викладача; 

2) складання та погодження з керівником плану курсової роботи;
3) збір теоретичної інформації за темою дослідження: підбір

наукової літератури, ознайомлення зі змістом теми, термінологією 
тощо. Особливу увагу слід звернути на дискусійні, не до кінця 
вирішенні питання, та спробувати дати їм критичну оцінку; 

4) збір інформації для виконання практичної частини роботи.
Такою інформацією можуть бути дані офіційних сайтів організацій, 
наукові публікації у періодичних виданнях,  звітність та внутрішні 
документи підприємств; 

5) проведення дослідження;
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6) оформлення результатів дослідження у вигляді курсової 
роботи за встановленими вимогами; 

7) подання роботи на кафедру у роздрукованому вигляді для
остаточної перевірки та рецензування; 

8) захист курсової роботи.
Виконання курсової роботи передбачає консультаційну 

допомогу з боку викладача (керівника) в межах кількості годин, 
відведених навчальним планом. 

2 ПІДБІР ЛІТЕРАТУРИ ТА ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ 

Підбір наукової літератури за темою є важливою складовою 
частиною курсової роботи і проводиться здобувачами вищої освіти 
самостійно. 

Здобувач вищої освіти повинен ознайомитися з основними 
теоретичними роботами (монографіями, статтями в наукових 
збірниках тощо) за досліджуваною темою. Рекомендується попередньо 
проконсультуватися з викладачем. 

Під час підбору літератури за темою рекомендується 
використовувати каталоги обласної наукової бібліотеки, наукової 
бібліотеки ДДМА, бібліотеки за місцем проживання, а також 
каталоги електроних бібліотек (наведено у переліку літератури 
наприкінці цих Методичних вказівок). 

Особливе значення має збір даних щодо конкретного проекту. 
Підібраний матеріал необхідно використовувати не тільки для 
ілюстрації теоретичних положень теми, які розглядаються, а й як 
вихідну базу творчого вивчення досліджуваного явища та процесу, 
визначення узагальнюючих характеристик або пошуку 
закономірностей у розвитку. 

3 СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЗМІСТ ЇЇ 

ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

Курсова робота містить наступні обов`язкові елементи: 
- титульний аркуш (форму наведено у додатку А); 
- завдання на курсову роботу (форму наведено у додатку Б); 
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- реферат (приклад оформлення наведено у додатку В); 
- зміст; 
- вступ (2 сторінки); 
- перший розділ (приблизно 30-40 % загального обсягу роботи); 
- другий розділ (приблизно 30-40 % загального обсягу роботи); 
- третій розділ (приблизно 20-40 % загального обсягу роботи); 
- висновки (2-3 сторінки); 
- список використаних джерел (правила оформлення наведено у 

додатку Г); 
- додатки (у разі необхідності). 
Обсяг курсової роботи складає 35-45 друкованого тексту (без 

врахування списку літератури та додатків) на стандартних аркушах 
білого паперу формату А4. 

3.1 Зміст основних структурних елементів курсової роботи 

Першою сторінкою є титульний аркуш встановленої форми. 
Його заповнення допустимо як в друкованому, так і в рукописному 
вигляді.   

Друга сторінка - завдання на курсову роботу. Оформляється за 
встановленою формою. 

Реферат призначений для ознайомлення зі змістом курсової 
роботи. Він повинний бути стислим, інформативним і містити дані, що 
дозволяють розкрити сутність дослідження. Реферат повинен містити: 

– дані про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць,
додатків, кількість джерел у переліку посилань; 

– текст реферату;
– перелік ключових слів (5-7 слів).
Текст реферату повинен відображати інформацію, подану у 

роботі, у певній послідовності: 
– об'єкт дослідження;
– предмет дослідження;
– мета роботи;
– методи дослідження;
– результати та їх новизна;
– основні положення роботи;
– значимість роботи та висновки.
Частини реферату, з яких відсутні дані, опускають. 
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Реферат необхідно виконувати обсягом не більш 500 слів і 
розміщати на одній сторінці формату А4. Приклад реферату наведено 
у додатку В. 

Вступ (близько 2 сторінок) 
У вступі коротко викладають: 
- оцінку сучасного стану проблеми;  
- коротку характеристику джерел, аналітичний огляд літератури, 

в якій досліджуються різні аспекти обраної теми мету роботи; 
- задачі, поставлені відповідно до мети; 
- предмет та об’єкт аналізу курсової роботи; 
- стислу характеристику розділів курсової роботи. 
У першому розділі (не менше 15 сторінок машинописного 

тексту) потрібно викласти основні теоретичні й методичні положення 
теми, проблемні питання, уточнити їх та поглибити з урахуванням 
сучасних тенденцій розвитку предмета аналізу.  

Автору слід показати: 
глибокі знання сучасного рівня економічних досліджень; 

 особливості планування згідно з обраною темою елементів 
операційної системи; 

класифікаційні категорії процесів та елементів за обраною 
темою; 

понятійний апарат з обраної теми. 
Другий розділ (не менше 10 сторінок машинописного тексту) 

повинен містити в собі економічний аналіз однієї, декількох або всіх 
операцій за визначеними в першому розділі класифікаційними 
категоріями та понятійним апаратом стосовно до конкретної сфери 
проектного менеджменту. При цьому можуть використовуватися 
сучасні статистичні, графічні, табличні та економіко-математичні 
методи аналізу із застосуванням ЕОМ. 

У третьому розділі (не менше 5 сторінок машинописного 
тексту) даються конкретні економічно та соціально обґрунтовані 
пропозиції щодо результатів аналізу досліджуваного об'єкта, яким у 
більшості тем є конкретний проект. 

Інформаційна база для проведення практичного розрахунку 
повинна містити такі вхідні дані стосовно до обраного проекту: 

- стисла характеристика організації, що здійснює проект; 
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- характеристика проекту: цілі та завдання, організація 
керівництва проектними роботами, термін виконання, орієнтовний 
бюджет, очікуваний ефект тощо. 

 У висновках ( близько 2 сторінок) стисло формулюються 
головні теоретичні та практичні висновки, рекомендації щодо ступеня 
вирішення поставлених у роботі завдань.  

Список використаних джерел повинен містити не менше 30 
літературних джерел, причому на 75-80 % з них у тексті роботи 
повинні бути посилання. Список літератури повинен обов’язково 
містити інформацію періодичних видань (не менш ніж 30 % від 
загальної кількості джерел), 80% з яких повинні бути не більше 
п'ятирічної давності. Також слід використовувати останню редакцію 
підручників та навчальних посібників. 

 

 

4 ПОРЯДОК ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ І ОФОРМЛЕННЯ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Курсова робота виконується на окремих стандартних аркушах 
білого паперу формату А4, які повинні бути зброшуровані. Писати 
слід тільки з одного боку аркуша, залишаючи справа поля для 
зауважень та запитань рецензента.  

Курсова робота повинна бути надрукована грамотною 
українською мовою, з дотриманням наукового стилю, акуратно 
оформлена і ретельно відредагована. 

Кожний новий розділ слід починати з нової сторінки. 
Цитати з офіційних документів та наукової літератури 

обов'язково брати в лапки, а в кінці, після цитати, робити посилання на 
першоджерела. Посилання потрібно робити в квадратних дужках із 
зазначенням номера першоджерела згідно зі списком використаних 
джерел та зазначенням відповідної сторінки (сторінок). Наприклад, [3, 
с. 10] – третє джерело, сторінка десять; [5, с. 3; 10, с.11] – п’яте 
джерело, сторінка три та десяте джерело, сторінка одинадцять. 

Надто багато цитат у курсовій роботі наводити не слід, хоча 
цитування - цілком допустимий засіб аргументації. Поряд із прямим 
цитуванням можна, у разі необхідності, висловлювати чужі думки 
своїми словами, але і  в цьому випадку потрібно робити посилання на 
першоджерело. 
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Графіки і таблиці слід виконувати, суворо дотримуючись 
відповідних вимог. Нумерують графіки, таблиці та всі інші ілюстрації 
(схеми, зображувальні діаграми тощо) арабськими цифрами, 
наскрізною нумерацією в рамках окремого розділу роботи. Всі 
ілюстрації іменують рисунками. Наприклад, "Рис. 1.1" (перший 
рисунок першого розділу), "Рис. 2.3" (третій рисунок другого розділу) 
і т.д. Якщо таблиця запозичена або розрахована за даними 
літературного джерела, необхідно обов'язково зробити посилання на 
першоджерело (за відповідними правилами). 

Формули розрахунків у тексті виділяють, записуючи їх окремим 
рядком, даючи докладне пояснення кожному символу (якщо він 
трапляється вперше). Кожна формула повинна послідовно 
нумеруватися арабськими цифрами в дужках на правому полі, на рівні 
нижнього рядка формули, до якого цей номер належить. Нумерація 
формул проводиться в рамках окремих розділів. Наприклад, (3.1) – 
перша формула третього розділу. При повторному зверненні до 
формули новий номер не присвоюється, а робиться посилання на 
номер, який був присвоєний їй раніше. 

Більш повну інформацію щодо порядку оформлення окремих 
елементів тексту роботи наведено нижче. 

Висвітлювати матеріал курсової роботи слід чітко, застосовуючи 
наукову термінологію, одного виду терміни, символи і умовні 
скорочення. 

Після висновків, починаючи з нової сторінки, необхідно 
розмістити список використаних джерел, який складають згідно з 
прийнятими в бібліографії вимогами. Приклад бібліографічного опису 
окремих джерел розглянуто нижче. При цьому іншомовні видання 
наводять в кінці загального переліку літератури. 

Недотримання обов'язкових вимог щодо структури, змісту та 
оформлення курсової роботи є підставою для відправки її на 
доопрацювання.  

Далі наведено порядок оформлення окремих елементів тексту 
роботи: 

1) перерахування чи елементна (структурна) композиція 
тексту, за необхідності, може бути наведена усередині пунктів чи 
підпунктів. Перед перерахуванням ставлять двокрапку. Перед кожною 
позицією перерахування варто ставити малу літеру українського 
алфавіту з дужкою або знак «тире».  
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Приклад:  
а) споживчий ринок; 
б) ринок організацій: 

1) ринок продукції виробничо-технічного призначення; 
2) ринок перепродажів; 
3) ринок державних установ. 

Перерахування першого рівня деталізації пишуть (друкують) 
малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом 
щодо місця розташування перерахувань першого рівня;  

 
2) формули. Формули можуть бути виконані комп'ютерним чи 

креслярським шрифтом висотою не менш 2,5 мм. Застосування 
комп'ютерних і рукописних символів в одній формулі не допускається. 
Рекомендується застосування редактора формул Microsoft Equation. 
Формули, що подаються одна за іншою, і не розмежовані текстом, 
відокремлюють комою.  

Приклад: 
 Загальний індекс фізичного обсягу виробництва продукції визначають за формулами середньоарифметичного та середньогармонійного індексів:  

00

01

Pq

Pq
Iq ,                                           (3.1) 

 

01

00

1

Pqi

Pq
I

q

q
,                                        (3.2) 

де qI  - загальний індекс фізичного обсягу виробництва 
продукції; 

0P  - ціна продукції базисного періоду; 

qi  - індивідуальний індекс фізичного обсягу виробництва 

продукції; 

01,qq  - кількість виробленої (реалізованої) продукції в 

поточному і базисних періодах. 
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Посилання на формули у курсовій роботи оформлюють 
порядковим номером формули: наприклад, ―у формулі (3.1)‖.  

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними 
рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш 
як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, 
його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), 
мінус (-), множення (х) і ділення (:);  

3) ілюстрації. Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід 
подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, 
або на наступної сторінки. На всі ілюстрації мають бути посилання в 
тексті. 

Ілюстрації позначають словом ―Рис.‖ і нумерують послідовно в 
межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації 
має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між 
якими ставиться крапка: наприклад, ―Рис. 1.2 Організаційна структура 
управління малим підприємством‖ (другий рисунок першого розділу).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2 Організаційна структура управління малим підприємством 

 

4) таблиці. Кожна таблиця повинна мати назву, яка повинна 
відбивати її зміст, бути точною, короткою.  

Назву та слово “Таблиця‖ починають з великої літери. Слово 
"Таблиця" розміщують у правому кутку рядка. Назву таблиці 
розміщують над таблицею симетрично до тексту і наводять жирним 
шрифтом. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені 
в додатках) у межах розділу. Номер таблиці складається з номера 
розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: 
наприклад, «Таблиця 2.3 Оцінка впливу факторів зовнішнього 
середовища організації» (третя таблиця другого розділу). 

Директор 

 

Фінансовий 

відділ 

Кадровий 

відділ 

Виробничий 

відділ 

Відділ 

маркетингу  
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Таблиця 2.3 

Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища організації  

 

Назва фактора прямої дії 

Оцінка 

впливу 

фактора X, 

бали 

Вага 

(значимість) 

фактора для 

організації, Qпд 

Вплив 

фактора, 

Rпд 

1 2 3 4 

Постачальники    

Споживачі    

Державні органи влади    

Законодавчі акти    

Оформлення перенесення таблиці: 

Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 4 

Система економічних відносин    

Конкуренти    

Громадські організації    

У таблицях допустимим є використання одинарного інтервалу та 
12-го кегелю; 

 

5) правила оформлення назв розділів і підрозділів роботи. 
Назву розділів роботи друкують великими літерами жирним шрифтом 
симетрично до тексту. Заголовки структурних частин роботи 
друкують малими літерами жирним шрифтом з абзацу (вирівнювання 
за шириною). Крапку в кінці не ставлять. Відстань між заголовком та 
наступним текстом складає  два інтервали. Наприклад: 

 

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ 
 

 

1.1 Проект як економічна категорія 
 

 6) правила оформлення літературних джерел. Список 
використаних джерел слід формувати на основі одного з таких 
способів: 1) у порядку появи посилань у тексті; 2) в алфавітному 
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порядку прізвищ авторів або заголовків (найбільш зручний у 
користуванні і рекомендований при написанні курсової роботи). 

Бібліографічний опис оформлюється з урахуванням вимог 
національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. Правила 
оформлення наведено у додатку Г. 

Проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими і 
використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної 
пунктуації.  

7) правила оформлення додатків. Додатки оформляють як 
продовження роботи на наступних її сторінках після списку 
використаних джерел. Додатки розміщують у порядку появи посилань 
на них у тексті роботи. Додатки оформляють на окремих сторінках 
роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. 
Угорі сторінки малими літерами з першої великої друкується слово 
"Додаток" і велика літера, що позначає додаток. Додаток слід 
позначати послідовно великими літерами української абетки, за 
винятком літер Є, І, Ї, З, Й, Ь, Г', О, Ч, наприклад, "Додаток А", 
"Додаток Б" і т.д. Один додаток позначається як додаток А. Додаток 
повинен мати заголовок, надрукований під словом "Додаток" 
симетрично відносно сторінки.  

 

5 ПОРЯДОК ОСТАТОЧ НОЇ ПЕРЕВІРК И, 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ 

РОБОТИ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  КУРСОВОЇ  

РОБОТИ 
 

Курсова робота подається на кафедру в роздрукованому вигляді 
за затвердженим графіком. Остаточна перевірка та рецензування 
триває не менш ніж 10 днів. Перевірена робота повертається 
здобувачу вищої освіти для підготовки до захисту.  

При підготовці до захисту здобувач вищої освіти повинен 
звернути увагу на усі зроблені зауваження і продумати відповіді на 
них. Якщо в роботі допущені арифметичні помилки і методичні 
неточності, потрібно зробити додаткові розрахунки і дати пояснення в 
кінці роботи після підпису викладача. Роботи, які не відповідають 
вимогам за змістом або оформленням, до захисту не допускаються і 
повертаються здобувачам вищої освіти на доопрацювання або 



 16 

перероблення. Захист складається з усного повідомлення про 
результати виконання роботи і відповідей на запитання викладача 
(членів комісії). Підтримується відкритий захист курсової роботи. 
Після захисту курсової роботи виставляється підсумкова оцінка, яка 
заноситься до екзаменаційної відомості і залікової книжки здобувача 
вищої освіти. 

Критеріями оцінки курсової  роботи виступають:  
а) сутнісні аспекти роботи: 
1) актуальність обраної теми; 
2) чіткість формулювання мети і задач дослідження; 
3) відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і 

задачам; 
4) спрямованість роботи на розробку реальних практичних 

рекомендацій; 
5) якість і глибина теоретико-методологічного аналізу 

проблеми; 
6) якість критичного огляду літературних джерел, наявність 

наукової аргументації; 
7) системність аналізу практики на фактичних матеріалах, 

наявність і переконливість узагальнень і висновків по аналізу; 
8) відповідність методологічного і діагностичного апарату 

поставленим цілям; 
9) наявність альтернативних підходів до розв’язання 

визначених проблем; 
10) актуальність і обґрунтованість заходів, що пропонуються 

для підвищення економічної ефективності; 
11) розвиненість мови викладення роботи і її якість 

оформлення; 
б) якість захисту роботи: 
1) уміння стисло, послідовно і чітко викласти у доповіді 

сутність і результати дослідження; 
2) наявність і якість демонстраційного матеріалу для захисту 

курсової  роботи; 
3) здатність аргументовано, логічно послідовно відстоювати 

свою точку зору, захищати пропозиції і рекомендації; 
4) якість відповідей на питання членів  комісії;  
5) володіння культурою презентації. 
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Більше детально параметри та критерії  оцінювання курсової 
роботи наведено в таблиці 5.1.  

Таблиця 5.1 - Параметри та критерії оцінювання курсової роботи 

Параметри  

оцінювання 

Діапазон оцінки, 

балів 

Критерії оцінювання  

за бальною шкалою 

Оцінювання 

якості курсової 

роботи 

0 - 75  

1 Відповідність 

змісту курсової 

роботи темі та 

затвердженому 

плану 

0-15 0 – зміст жодного з параграфів 

курсової роботи не відповідає 

затвердженому плану 

5 - зміст одного параграфу 

курсової роботи відповідає 

затвердженому плану 

10 - зміст двох параграфів 

курсової роботи відповідає 

затвердженому плану 

15 - зміст усіх параграфів 

курсової роботи відповідає 

затвердженому плану 

2 Ступінь 

розкриття 

теоретичних 

аспектів 

проблеми, 

обраної для 

дослідження, та 

коректність 

використання 

понятійного 

апарату, 

науковість 

стилю курсової 

роботи 

0-15 0 – понятійний апарат не 

сформовано; теоретичні 

аспекти проблеми не розкриті 

5 – понятійний апарат 

сформовано, але теоретичні 

аспекти проблеми не розкриті 
10 - понятійний апарат 

сформовано, теоретичні 

аспекти проблеми розкриті 

частково 
15 - понятійний апарат 

сформовано, теоретичні 

аспекти проблеми розкриті 

3 Наявність 

критичних 

співставлень та 

узагальнень 

різних точок 

0-15 0 – критичні співставлення та 

узагальнення відсутні 

10 - критичні співставлення 

наявні, але узагальнення 

відсутні або некоректні 
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зору та підходів 

до постановки 

та розв’язання 

проблеми 

15 - критичні співставлення 

наявні та супроводжені 

коректними узагальненнями 

4 Ступінь 

використання 

фактологічного 

матеріалу; 

висвітлення 

особливостей 

прояву та 

розв’язання 

досліджуваної 

проблеми у 

практиці 

вітчизняних 

підприємств, 

використання 

аналітичного 

інструментарію  

0-10 0 – фактологічний матеріал не 

використаний 

5 - залучений фактологічний 

матеріал, особливості прояву та 

розв’язання проблеми на 

вітчизняних підприємствах не 

висвітлені 

10 - залучений фактологічний 

матеріал, досвід вітчизняних 

підприємств висвітлений 

5 Обсяг та 

адекватність 

використаних 

при написанні 

роботи 

першоджерел 

та дотримання 

етики посилань 

0-10 0 – залучені матеріали лише 

навчальних підручників та 

посібників (до 10 джерел), 

етика посилань не дотримана 

5 - залучені матеріали 

навчальних підручників та 

посібників, періодичних видань 

(11-15 джерел), етика посилань 

дотримана частково 
10 – залучені матеріали 

навчальних підручників та 

посібників, монографій, 

статистичних збірників та 

довідників, періодичних видань 

та мережі Internet (більше 15 

джерел), етика посилань 

дотримана 
6 Відповідність 

оформлення 

курсової роботи 

встановленим 

0-10 0 – текст курсової роботи 

оформлено з суттєвими 

порушеннями встановлених 

вимог 
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вимогам, 

ілюстративність 

роботи  

5 - текст курсової роботи 

оформлено з незначними 

порушеннями встановлених 

вимог 
10 - текст курсової роботи 

оформлено у відповідності до 

встановлених вимог 
Параметри  

оцінювання 

Діапазон оцінки, 

балів 

Критерії оцінювання  

за бальною шкалою 

Оцінювання  

захисту 

курсової 

роботи 

 

0 – 25 
 

7 Вміння чітко 

та стисло 

викласти 

основні 

результати 

дослідження 

0-10 0 – студент неспроможний 

чітко та стисло викласти 

основні результати 

дослідження 

5 – студент невпорядковано 

викладає основні результати 

дослідження 

10 – студент спроможний чітко 

та стисло викласти основні 

результати дослідження 

8 Використання 

роздаткового 

ілюстративного 

матеріалу 

0-5 0 - роздатковий ілюстративний 

матеріал не використано 

5 – доповідь супроводжена 

роздатковим ілюстративним 

матеріалом 

9 Повнота, 

глибина, 

обґрунтованість 

відповідей на 

питання 

0-10 0 – студент неспроможний 

надати відповіді на поставлені 

питання 

5 - студент надає неповні, 

поверхові, необґрунтовані 

відповіді на поставлені питання 

10 – студент надає повні, 

глибокі, обґрунтовані відповіді 

на поставлені питання 

 Крім того (на розсуд наукового керівника) бали можуть 
зніматися, якщо доведено несамостійність виконання курсової роботи, 
плагіат  тощо.     
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Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні 
комісії здійснюється остаточне оцінювання рівня виконання, 
презентації та захисту курсової роботи за 100-бальною шкалою, що 
враховує. 
1) попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником
– 0 – 75 балів;
2) оцінювання захисту курсової роботи – 0 – 25 балів.

Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-
бальну та шкалу за системою ECTS за критеріями, наведеними в 
табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 - ECTS , національна та університетська шкали 

оцінювання курсової роботи 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 
85-89 В 

добре 
75-84 С 

70-74 D 
задовільно 

60-69 Е 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

6 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМ И У ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ» 

1 Особливості проектного менеджменту у публічній сфері
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2 Особливості проектного менеджменту в сфері послуг (на 
прикладі  послуг у публічній сфері) 
3 Методи та інструменти управління проектами у публічній сфері
4 Контроль і регулювання в управлінні проектами у публічній сфері
5 Управління ресурсами проекту (на прикладі конкретного 

проекту) 
6 Методи та інструменти управління змінами в проекті 
7 Управління комунікаціями проекту 
8 Управління проектною інтеграцією 
9 Соціально-психологічні методи управління проектом 
10 Вплив стилю вирішення конфліктів на управління командою 

проекту 
11 Зарубіжний досвід управління проектами 
12 Проблеми забезпечення якості проекту 
13 Передумови розвитку проектного управління 
14 Структуризація проекту: види структур та їх застосування в 

проектному менеджменті 
15 Еволюція проектного управління: вітчизняна та зарубіжна 

практика 
16 Управління портфелем проектів 
17 Організація передпроектних досліджень і розробка техніко-

економічного обґрунтування проекту (на прикладі конкретного 
проекту) 

18 Соціально-психологічний портрет ефективного керівника 
проекту 

19 Командоутворення і управління персоналом в проектному 
менеджменті 

20 Роль лідерського бачення в управлінні проектною командою 
21Управління конфліктами проекту (на прикладі конкретного 

проекту) 
22 Формування та управління розвитком проектної команди 
23 Розробка проекту просування нової послуги у публічній сфері (на 
прикладі конкретної послуги) 

24 Розробка проекту зі зміни організаційної структури (на 
прикладі конкретної організації) 

25 Розробка проекту рекламної кампанії послуги у публічній 
сфері (на прикладі конкретної послуги) 

26 Розробка проекту зі створення нового бізнесу у публічній сфері
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27 Розробка проекту з підвищення рівня мотивації персоналу 

організації (на прикладі конкретної організації) 
28 Розробка проекту проведення маркетингових досліджень 

(на прикладі сфери публічних послуг) 
30 Розробка проекту зі створення бренду (на прикладі 

конкретної послуги у публічній сфері) 
31 Розробка проекту впровадження інформаційних систем в 

діяльність організації (на прикладі конкретної організації) 
32 Розробка проекту підвищення якості надання послуг 

організації (на прикладі конкретної організації у публічній сфері) 
33 Розробка проекту з підготовки та участі організації у 

публічних заходах (на прикладі конкретної організації) 
34 Розробка проекту створення корпоративного сайту організації 

(на прикладі конкретної організації) 
35 Розробка проекту участі організації у благодійній діяльності 

(на прикладі конкретної організації) 
36 Розробка проекту бенчмаркінгу у публічній сфері (на 

прикладі конкретної організації) 
37 Особливості управління проектом на різних етапах його 

життєвого циклу 
38 Соціально-психологічні причини невдач проектів 
39 Управління проектами з урахуванням принципів концепції 

сталого розвитку 
40 Управління ресурсами проекту на основі використання 

сітьових методів 
41 Використання методу критичного шляху в сітьовому 

плануванні проектів 
42 Використання теорії комплексних мереж (сітьового аналізу) в 

управлінні проектами 
43 Планування управління відносинами зі стейкхолдерами 

проектів: проблеми і можливості 
44 Управління стейкхолдерами у тендерах: основні проблеми та 

шляхи їх вирішення 
45 Формування організаційної структури управління проектом  
46 Соціально-психологічні методи управління змінами в проекті 
47 Управління ризиками проекту (на прикладі конкретного 

проекту) 
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48 Оцінка рівня ентропії в управлінні проектами 
49 Розробка карти компетенцій менеджера проекту 
50 Використання інформаційних систем управління проектами 

у публічній сфері 
51 Використання проектної методології в управлінні 

розвитком організації 
52 Процедури розробки і узгодження проекту 
53 Порівняльний аналіз міжнародних стандартів управління 

проектами 
54 Розробка системи індикаторів раннього виявлення загроз (на 

прикладі конкретного проекту, програми або портфеля проектів) 
55 Офіс управління проектами: особливості організації, види 

та моделі у вітчизняних організаціях публічної сфери
56 Особливості управління інноваційними проектами у 

публічній сфері
57 Дослідження особливостей управління проектами в умовах 

кризи 
58 Проблеми переходу до гнучких методологій управління 

проектами в організаціях 
59 Особливості управління проектами за участю 

транснаціональних компаній в Україні 
60 Методологічні проблеми управління програмами (на 

прикладі конкретної організацій або регіону) 

61 Управління проектами зі створення стартапів на місцевому ріні 
62 Використання проектної методології в управлінні 

розвитком бізнесу на місцевому рівні
63 Адміністративне керівництво в управлінні програмами і 

проектами 
64 Особливості податкового стимулювання інноваційних 

проектів в Україні та за кордоном 
65 Вплив проекту на формування фінансово-економічних 

результатів організації
66 Аналіз сучасних комп'ютерних технологій з планування і 

управління проектами в інвестиційній фазі 
67 Розробка техніко-економічного обґрунтування інвестицій на 

впровадження корпоративної системи управління проектами в 
організації 

68 Побудова корпоративної системи управління проектами в 
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організації 
69 Впровадження корпоративної системи управління проектами 

в організації: проблеми, чинники успіху, рекомендації. 
70 Ефективність інвестиційних проектів: поняття, види і методи 

оцінки 
71 Управління ефективністю інвестиційного проекту (на 

прикладі конкретного проекту) 
72 Розробка системи моніторингу ризиків проекту (програми, 

портфеля проектів) 
73 Особливості управління державними програмами і оцінка їх 

ефективності 
74 Дослідження ефективності евристичних методів у задачах 

управління проектами 
75 Оточення проекту: поняття, особливості впливу та методи 

аналізу 
76 Гнучкі методології управління портфелем проектів 
77 Документування процесу управління проектами в організації 
78 Навчання і сертифікація менеджерів проекту та фахівців з 

управління проектами 
79 Формування бази даних проектних моделей 
80 Контроль і аналіз виконання бюджету і календарного плану 

проекту зі створення нового продукту 
81 Вплив глобальної кризи на стратегію розробки та реалізації 

проектів 
82 Управління програмою енергозбереження в компанії / регіоні 

(на приклади конкретної компанії або регіону) 
83 Аналіз і оцінка сітьових відносин в проекті на прикладі 

управління комунікаціями проекту 
84 Аналіз і оцінка сітьових відносин в проекті на прикладі 

управління поставками проекту 
85 Аналіз і оцінка сітьових відносин при реалізації інноваційних 

проектів 
86 Управління венчурними проектами 
87 Управління проектом реінжинірингу бізнес-процесів 

організації (виробничого підрозділу підприємства) 
88 Організація проектного фінансування: джерела, форми та 

фактори успіху 
89 Проектне фінансування в Україні: проблеми та напрямки 
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розвитку 
90 Бюджетування в управлінні проектами 
91 Використання теорії соціальних мереж в управлінні 

проектами 
92 Управління стратегічними змінами на основі проектів і 

програм 
93 Еволюція методів управління проектами 
94 Математичні моделі управління портфелем проектів 
95 Процеси планування: види, зміст і місце серед процесів 

управління проектами 
96 Забезпечення якості при гнучкому управлінні проектами 
97 Особливості використання системного підходу в  управлінні 

проектами та програмами 
98 Особливості використання процесного підходу в  управлінні 

проектами та програмами 
99 Особливості управління великими міжнародними проектами 

та програмами 
100 Крос-культурні аспекти управління проектами 

7 РЕКОМЕНДОВ АНА ЛІТЕРАТУ РА 

Базова 

1 Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління 
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/ Укл. В.А. Верба, О.М. Гребешкова. К.: КНЕУ, 2006. 32 с. 

5 Наврузов Ю. Структурирование хаоса: Практическое 
руководство по управлению командой. Днепропетровск: Баланс Бизнес 
Букс, 2005. 320 с. 

6 Орр Алан Д. Управління проектами: Керівництво з ключових 
процесів, моделей і методів / пер. з англ.; за наук. ред. Т.В. Герасимової. 
Дніпропетровськ: Баланс Бизнес Букс, 2006. 224 с. 

7 Пинто Дж.К. Управление проектами / пер. с англ. под ред. 
В.Н. Фунтова. СПб.: Питер, 2004. 464 с.: ил. (Серия «Теория и практика 
менеджмента»). 

8 Питерс, Томас Дж. Проект: 50 верных способов превратить 
любое «задание» в грандиозный проект! / пер. с англ. М.: ООО «И.Д. 
Вильямс», 2006. 256 с.: ил. Парал. тит. англ. 

9 Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учебное 
пособие. М.: ИНФРА-М, 2007. 208 с. (Учебники для программы МВА) 

10 Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами: 
підручник для студ. вищ. навч. закл. К.: Центр навчальної літератури, 
2004. 221 с. 
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ДОДАТОК А 

Форма титульного аркушу курсової роботи 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

Донбаська державна машинобудіна академія 

________________________________________________________________

___ ________________________ 
(найменування кафедри) 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) 

з ___________________________________________________________  
(назва дисципліни) 

на тему:_____________________________________________________  

____________________________________________________________ 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи 

спеціальності _______________________ 

освітня програма (спеціалізація)______________________  

 __________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник ___________________________  

____________________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

Національна шкала ________________  

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____  

 Члени комісії 

___________________________ 
     (підпис)             (прізвище та ініціали) 

___________________________ 
     (підпис)             (прізвище та ініціали)  

___________________________ 
     (підпис)             (прізвище та ініціали)  

20__  рік 
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ДОДАТОК Б 

Лист завдання на курсову роботу з календарним планом 

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ 
( повне найменування вищого навчального закладу )  

Факультет_________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________  

Спеціальність _____________________________________________ 

     (код і назва)     

Курс ________ Група ________ Семестр _________  

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

на курсовий проект (роботу) здобувача вищої освіти 

___________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема проекту (роботи)____________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Термін подання студентом закінченого проекту (роботи)

________________________________________________________________ 

3. Вихідні дані для проекту (роботи)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які належить

розробити) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

5. Перелік графічного матеріалу

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6. Дата видачі завдання: 

__________________________________________________________ 

7. Календарний план виконання етапів проекту (роботи)

№ 

з/п 

Назва етапів проекту 

(роботи) 

Термін 

виконання 

етапів проекту 

(роботи) 

Примітка 

Здобувач вищої освіти  ___________________________________ 
 (підпис здобувача вищої освіти)  

Керівник    ___________________   __________________________  
(підпис)         (прізвище, ім’я, по батькові )  

"____" ____________________ 20___р. 
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ДОДАТОК В 

Приклад оформлення реферату 

РЕФЕРАТ 

Курсова робота ―Розробка стратегії управління туристичною фірмою за 

умови сезонного виробництва‖: с.32, рис. 8, табл.5, 47 джерел. 

Об’єктом дослідження є процес стратегічного управління діяльністю 

підприємства. Предметом дослідження є методи реалізації стратегії розвитку 

фірми в умовах сезонного ділового циклу.  

Мета роботи - розробити модель стратегії виживання туристичного 

підприємства в умовах переважно сезонної економіки. Методи дослідження: 

методи маркетингових досліджень, фінансовий і економічний аналіз, SWOT -

аналіз, економіко-статистичні методи. 

Результати та їх новизна. Проведене вперше системне дослідження, 

результатом чого став вибір перспективних стратегій на основі 

диверсифікованості діяльності, що забезпечує можливості розвитку 

підприємства у позакурортний сезон. 

Основні положення роботи. Зроблено оцінку фінансово -економічної 

діяльності ПП ―Темеринда‖, визначені можливості підприємства, вивчені 

моделі, що використовувалися для прийняття стратегічних рішень і 

запропоновані управлінські заходи щодо вдосконалення управління 

розвитком малого підприємства. 

Значимість роботи та висновки. Аналізована стратегія розвитку 

підприємства дозволяє виявити не тільки перспективу розвитку, але й 

поліпшити керування, підвищити ефективність роботи, конкурентоздатність 

послуг, що надавались, поліпшити фінансово-економічні результати 

діяльності.  

Ключові слова: УПРАВЛІННЯ, СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОНИЦТВА, ТУРИСТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
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ДОДАТО К Г 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку 

використаних джерел з урахуванням національного стандарту 

України ДСТУ 8302:2015  
 Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги: 

Один автор  

1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : 

конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с. 

2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх 

запорожців: історія Українського Вільного козацтва на 

Запоріжжі (1917-1920 рр.). Запоріжжя, 2017. 113 с. 
3. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух 

в Україні та на еміграції (1919-1993 рр.) : монографія. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 600 с. 

4. Вагіна О. М. Політична етика : навч.-метод. посіб. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 102 с. 
5. Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних 

країн : курс лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с. 

6. Горбунова А. В. Управління економічною 

захищеністю підприємства: теорія і методологія : 

монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 240 с. 
7. Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., 

перероб. та доп. Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с. 

8. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : 

навч. посіб. Київ : Талком, 2016. 340 с. 

Два автори 

1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне 

управління підприємством та сучасним містом: теоретико-

методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 

2015. 196 с. 
2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : 

навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с. 

3. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія 

науки й управління освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-

Хмельницький, 2015. 166 с. 
4. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект 

лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 102 с. 

5. Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий 

менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 131 с. 

6. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління 
соціальною організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. 

Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с. 

Три автори 

1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. 

Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. 
Львів : Магнолія 2006, 2015. 312 с. 

2. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О.

https://www.facebook.com/groups/1430909570544926/1751694491799764/
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Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с. 

3. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні 

стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : 
монографія. Харків : ХНПУ, 2015. 338 с. 

4. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія 

економіки та економічної думки : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 

2015. 476 с. 

Чотири і 

більше авторів 

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України : станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за 

заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с. 

2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. 

Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 
3. Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 88 с.  

4. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 

2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с. 

5. Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., 
Ткаченко І. Г. Варіаційне числення та методи оптимізації : 

навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 84 с. 

Автор(и) та 

редактор(и)/ 

упорядники 

1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання  : 
монографія / за заг. наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2015. 362 с. 

2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. 

Економічна психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. 

Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с. 
3. Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право 

інтелектуальної власності : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. 

Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с. 

Без автора 

1. 25 років економічному факультету: історія та 

сьогодення (1991-2016) : ювіл. вип. / під заг. ред. А. В. Череп. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 330 с. 

2. Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. 

В. І. Галана ; уклад. Ж. В. Удовенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с. 
3. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : 

монографія / за ред. М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-

Альянс, 2017. 172 с. 

4. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за 

ред.: С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 
2015. 306 с. 

5. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу 

України / за заг. ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 

с. 

6. Службове право: витоки, сучасність та перспективи 
розвитку / за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. 

Запоріжжя, 2017. 328 с. 
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7. Сучасне суспільство: філософсько-правове 

дослідження актуальних проблем : монографія / за ред. 

О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2016. 488 с. 

8. Адміністративно-правова освіта у персоналіях : 
довід. / за заг. ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ : 

Ін Юре, 2015. 352 с. 

9. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах 

реформування вищої освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф., м. Запоріжжя, 5-6 жовт. 2017 р. Запоріжжя : ЗНУ, 
2017. 216 с. 

10. Країни пострадянського простору: виклики 

модернізації : зб. наук. пр. / редкол.: П. М. Рудяков (відп. 

ред.) та ін. Київ : Ін-т всесвітньої історії НАН України, 2016. 

306 с. 
11. Антологія української літературно-критичної думки 

першої половини ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ : 

Смолоскип, 2016. 904 с. 

Багатотомні 

видання 

1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. 
Дзюба та ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 

2. Лодий П. Д.  Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: 

Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. А. В. Синицына. 

Киев ; Мелитополь : НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. 

Б. Хмельницкого, 2015. Т. 1. 306 с. 
3. Новицкий О. М.  Сочинения : в 4 т. / ред. изд.: 

Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. Н. Г. Мозговая. 

Киев ; Мелитополь: НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. 

Б. Хмельницкого, 2017. Т. 1. 382 с. 

4. Правова система України: історія, стан та 
перспективи : у 5 т. / Акад. прав. наук України. Харків  : 

Право, 2009. Т. 2 : Конституційні засади правової системи 

України і проблеми її вдосконалення / заг. ред. Ю. П. Битяк. 

576 с. 
5. Кучерявенко Н. П.  Курс налогового права : в 6 т. 

Харьков : Право, 2007. Т. 4 : Особенная часть. Косвенные 

налоги. 536 с. 

Автореферати 

дисертацій 

1. Бондар  О. Г. Земля як об'єкт права власності за 
земельним законодавством України : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с. 

2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді 

України: сутність і роль у формуванні державної політики : 

автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 
3. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на 

освіту в Україні та конституційно-правовий механізм його 

реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. 

Маріуполь, 2015. 20 с. 

Дисертації 1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у 
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Північному Приазов'ї (кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. ... 

канд. іст. наук : 07.00.01 / Запорізький національний 

університет. Запоріжжя, 2016. 301 с. 

2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем 
еліптичного типу для дослідження статичного деформування 

складених тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. 

Запоріжжя, 2002. 150 с. 

3. Вініченко О. М. Система динамічного контролю 

соціально-економічного розвитку промислового 
підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 

2017. 424 с. 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 

96 с. 
2. Про освіту  : Закон України від 05.09.2017 р. № 

2145-VIII. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–

22. 

3. Повітряний кодекс України : Закон України від 

19.05.2011 р. № 3393-VI. Відомості Верховної Ради України. 
2011. № 48-49. Ст. 536. 

4. Про вищу освіту  : Закон України від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата 

звернення: 15.11.2017). 
5. Деякі питання стипендіального забезпечення : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 

1050. Офіційний вісник України. 2017. № 4. С. 530–543. 

6. Про Концепцію вдосконалення інформування 

громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України 
на 2017-2020 роки : Указ Президента України від 21.02.2017 

р. № 43/2017. Урядовий кур'єр. 2017. 23 лют. (№ 35). С. 10. 

7. Про затвердження Вимог до оформлення 

дисертації : наказ Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 
р. № 40. Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141. 

8. Інструкція щодо заповнення особової картки 

державного службовця : затв. наказом Нац. агентства 

України з питань Держ. служби від 05.08.2016 р. 

№ 156. Баланс-бюджет. 2016. 19 верес. (№ 38). С. 15–16. 

Архівні 

документи 

1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на 

ім’я Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо 

реєстрації Статуту Спілки та сторінки Статуту. 14 грудня 

1989 р. ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. 
об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 зв., 

71. 

2. Матеріали Ради Народних комісарів Української 

Народної Республіки. ЦДАВО України (Центр. держ. архів 

вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


 36 

12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3. 

3. Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. наук. б-ка 

ім. В. Стефаника НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–

7. 

Патенти 

1. Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: 

МПК6 С09К11/00, G01Т1/28, G21НЗ/00. № 200701472; заявл. 

12.02.07; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. 4 с. 

2. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та 
гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; 

заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с. 

Препринти 

1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про 
точність визначення активності твердих радіоактивних 
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