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ВСТУП
Виконання і захист курсової роботи є завершальним етапом у вивченні
дисципліни «Державне і регіональне управління» і, як самостійна підсумкова
робота, дає змогу виявити рівень засвоєння студентами теоретичних знань та
практичної підготовки з навчальної дисципліни, їх здатність до самостійної роботи в
обраній сфері.
Основною метою вивчення дисципліни «Державне та регіональне управління»
є формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі
управління на національному та регіональному рівнях, набуття умінь та формування
компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень органів
державної влади і місцевого самоврядування. Досягненню визначеної цілі сприяє
виконання студентами курсової роботи з даної дисципліни.
Тому, курсова робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований
характер і відповідати таким вимогам:
− містити глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми;
− містити самостійно зроблені узагальнення та рекомендації щодо
вдосконалення об’єкту дослідження, методів та інструментів управління;
− бути належним чином оформленою.
Методичні вказівки розроблені для надання допомоги студентам у виконанні
курсової роботи, містять основні вимоги щодо змісту, оформлення, організації
виконання та порядку захисту й оцінювання курсової роботи.
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Як приклад самостійної роботи, курсова робота спрямована на надання
допомоги студентам щодо оволодіння навичками з дослідження загальних
теоретичних засад та закономірностей виникнення та функціонування системи
державного управління в державі, структури органів державного управління та
місцевого самоврядування, взаємодії між ними.
Метою виконання курсової роботи з дисципліни «Державне та регіональне
управління» є глибоке осмислення теми; комплексне оволодіння методами
самостійного дослідження, практичне застосування теоретичних знань для
вирішення конкретних завдань.
Зазначена вище мета визначає такі основні завдання курсової роботи, як:
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− систематизація, поширення, закріплення та поглиблення теоретичних
знань та практичних навичок, що були отримані студентами під час вивчення
дисципліни та використання їх для вирішення конкретних задач;
− прищеплення навичок самостійного прийняття рішень, логічного
мислення;
− розвиток умінь щодо використання довідкової, спеціальної та нормативної
літератури;
− встановлення ступеню засвоєння студентами теоретичних знань,
практичних умінь та навичок за дисциплінами, що вивчалися ними, а також
здатності до самостійного глибокого вивчення проблеми, розробки прогнозів і
перспектив її розвитку та пропозицій щодо їх покращення.
2. ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ
1.
Державне управління суспільним розвитком.
2.
Організаційно-правові аспекти регіонального управління.
3.
Сутність та особливості державної служби як соціального інституту.
4.
Можливості уніфікації та використання типових управлінських рішень у
державному управлінні.
5.
Контроль в державному управлінні.
6.
Державна інформаційна система в системі державного управління.
7.
Демократія і бюрократія в державному управлінні.
8.
Напрями удосконалення системи державного управління з урахуванням
світового досвіду.
9.
Державне управління як діяльність виконавчо-розпорядчого характеру.
10. Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному
управлінні.
11. Регіональне управління в загальній системі державного управління.
12. Основи побудови та реформування організаційної структури державного
управління.
13. Взаємодія центральних, регіональних і місцевих органів державної
влади та місцевого самоврядування, розмежування їх функцій і повноважень.
14. Адміністративна реформа та проблеми підвищення ефективності
діяльності органів державного управління.
15. Основні напрями державної регіональної політики.
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